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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N!2 29, DE 1999

Aprova o ato que renova a concessão da Radiodifusão Águas Claras Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Catuípe, Esta
do do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato que se refere o Decreto s/nº, de 20 de dezembro de 1996, que renova por dez

anos, a partir de 1º de fevereiro de 1995, a concessão da Radiodifusão Águas Claras Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Catuípe, Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de abril de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 30, DE 1999

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Clube de
Varginha Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade
de Varginha, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 20 de dezembro de 1996, que renova por dez

anos, a partir de 1º de maio de 1993, a concessão da Sociedade Rádio Clube de Varginha Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Varginha, Estado
de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de abril de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 31, DE 1999

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cerro Largo,
Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 8 de janeiro de 1997, que renova por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda., para explorar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cerro Largo, Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de abril de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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Nº 169/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, referente à Con-
sulta nº 1/99........................................................... 17249

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Carfos Cury, comuni- .
cando que aceita assumir o mandato de Deputado
Federal. 1 17250
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MENSAGENS

Mensagem nº 410, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Solicita seja atribuído o regime de
urgência, de acordo com os termos do parágra
fo 1º do artigo 64 da Constituição Federal, ao
Projeto de Lei Complementar nº 250, de 1998.. , 17250

Mensagem nQ 482, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto de 6 de
abril de 1999, que "Renova a concessão outor-'
gada à Rádio Pioneira Stéreo Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul" ; ~........ 17251

Mensagem nº 483, de 1999 (Do Poder Exe
cutivo) - Submete à apreciação do Congresso Na
cional o ato constante do Decreto de 6 de abril de
1999, que "Renova a concessão outorgada à Fun
dação José de Paiva Netto, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Montes Claros, Estado de Minas Gerais". 17252

REQUERIMENTO DE CPI

Requerimento de CPI nQ 4, de 1999 (Dos
Srs. Antonio Feijão, Elton Ronhelt e outros) 
Constitui Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar a atuação da Fundação
Nacional do índio - FUNAI. :....................... 17253

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Proposta de Fiscalização e Controle nº 8,
de 1999 (Do Sr. Valdeci Oliveira) - Propõe que a
Comissão de Agricultura e Política Rural realize,
com apoio do Tribunal de Contas da União, audi
toria no contrato firm~do entre' a Companhia Na
cional de Abastecimento (CONAS) e a empresa
lOS Informática no ano de 1997............................ 17255

INDICAÇÃO

Indicação nQ 175, de 1999 (Do Sr. Jorge
Costa) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, atenção quanto às
medidas preventivas de propaga~ão da AIDS no
território brasileiro e dá outras providências. ........ 17257

PROPOSTADE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição nº
374-A, de.' 1996 (Do Senado ,Federal) PEC nº
27/95 - Dá nova redação à alínea e do inciso 11
do § 5Q do art, 128 da Constituição Federal; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela admissibilidade desta e da de
nº 306/96, ap,ensada. 17258

Proposta de Emenda à Constituiçao nº
472-A, de 1997 (Do Senado Federal)pEC nº
~/95 ~ Altera dispositivos dos arts. 48, 62 e 84 da
Constituição Federal, e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Constityição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade, com
emenda, contra os votos dos Deputados Gilvan
Freire, Fre.ire Júnior, Nelson Otoch, Adhemar de
Barros Filho e Jarbas Lima.. 1.1264

Proposta de Emenda à Constituição ,n,º559-A,
de: 1997 (Do Sr. Valdemar Costa Neto e.outros) -
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Modifica o inciso IV do art. 158; o inciso I e alínea
b do art. 159 da Constituição Federal; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade, com substitutivo.. 17307

Proposta de Emenda à Constituição nQ 617-A,
de 1998 (Do Sr. Padre Roque e outros) - Altera os
arts. 27, 29 e 49 da Constituição Federal; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade, com substitutivo..... 17312

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Decreto Legislativo nº 423-A, de
1997 (Do Senado Federal) PDS nº 34/97 - Apro
va a Programação Monetária relativa ao primeiro
trimestre de 1997; tendo pareceres: da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, pela aprova
ção; da Comissão de Finanças e Tributação, pela
não-implicação da matéria com aumento ou dimi
nuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela apro
vação; e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicida-
de e técnica legislativa .

Projeto de Decreto Legislativo nQ 424-A, de
1997 (Do Senado Federal) PDS nº 35/97 - Apro
va a Programação Monetária relativa ao segundo
trimestre de 1997; tendo pareceres: da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, pela aprova
ção; da Comissão de Finanças e Tributação, pela
não-implicação da matéria com aumento ou dimi
nuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação fi·
nanceira e orçamentária e, no mérito pela apro
vação; e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalide, juridicidade e
técnica legislativa .

Projeto de Lei nº 3.777-B, de 1997 (Do Se
nado Federal) - Acrescenta parágrafo único ao
art. 31 da Lei nQ 8.078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Proteção e Defesa do Consu-
midor .

Projeto de Lei nQ 3.806-A, de 1997 (Do Se
nado Federal) PLS nQ 43/95 - Permite às Partes
a utilização de sistema de transmissão de dados
para a prática de atos processuais; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, pela constitucionalidade, Jurldlcldade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação........

Projeto de Lei nQ 4.183-B, de 1998 (Do Sr:
Confllcio Moura) - Altera a Lei nQ 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trân
sito Brasileiro; tendo pareceres: da Comissão de
Viação e Transportes, peJa aprovação; e da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, jurldlcidade e técnica le-
gislativa .

17322

17326

17330

17333

17335

Projeto de Lei nº 4.253-A, de 1998 (Do Se
nado Federal) PLS nº 181/97 - Autoriza a União
a assumir, como depositário legal, o acervo histó
rico e pessoal do ex-Presidente Getúlio Vargas...

Projeto de Lei nº 4.862-A, de 1998 (Do Po
der Executivo) Mensagem nº 1.501/98 - Acres
centa parágrafo único ao art. 2º do Decreto-Lei
nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, com a reda
ção que lhe deu a Lei nº 9.314, de 14 de novem
bro de 1996. Pendente de pareceres das Comis
sões de Minas e Energia; e de Constituição e
Justiça e de Redação .

Projeto de Lei nº 8.290-8, de 1986 (Do Se
nado Federal) PLS nº 74/81 - Altera a Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; tendo pa
receres: da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa; e da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação. Pareceres à Emenda de Plenário: da
Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público, pela aprovação; e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com subemenda ..

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de
1999 (Dos Srs. Paulo Paim e Adão Pretto) - Sus
ta os efeitos dos §§ 3º e 4º do art. 68 do Regula
mento de Benefícios da Previdência Social, bai
xado pelo Decreto nº 2.172, de 5 de março de
1997, a Portaria MPAS nº 4.273, de 12 de de
zembro de 1997, do art. 5º da Portaria MPAS
nº 4.695, de 10 de agosto de 1998, do item 8 da
Ordem de Serviço DSS/INSS nº 590, de 18 de
dezembro de 1997, e da Ordem de Serviço
DSS/INSS nQ 617, de 26 de novembro de 1998...

Projeto de Lei Complementar nº 7, de 1999
(Do Sr. Marcos Afonso) - Cria reserva do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal
- FPE, para as Unidades da Federação que abri
garem, em seus territórios, Unidades de conser
vação da natureza e terras indígenas demarca-
das ..

Projeto de Lei Complementar nº 11, de
1999 (Do Sr. Paulo Octávio) - Regulamenta o
disposto no inciso XIV, art. 21, da Constituição
Federal, que institui o fundo próprio para a assis
tência financeira do Distrito Federal e dá outras
providências .

Projeto de Lei Complementar nº 13, de
1999 (Do Sr. Rodrigo Maia) - Altera a Lei Com
plementar nQ 82, de 27 de março de 1995, para
incluir no limite de despesas de pessoal da

17339

17341

17343

17347

17353

17354



17.377
(Republica-se em virtude de novo despa-

cho do Sr. Presidente) : .
Onde se lê:
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União, Estados, Distrito Federal e Municípios os de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasi-
gastos realizados com serviço de terceiros. 17355 Jeiro. 17367

Projeto de Lei Complementar nQ 14, de Projeto de Lei nll.286, de 1999 (Da srª Ân-
1999 (Do Sr. Pompeo de Mattos) - Autoriza o gela Guadagnin) - Dá a denominação de "Aero-
uso de Títulos Federais para pagamentos de dívi- porto de São José dos Campos Professor Urba-
das de Estados e Municípios. ,.............................. 17356 no Ernesto Stumpf" ao aeroporto da cidade de

Projeto de Lei nQ 123, de 1999 (Do Sr. Alberto São José dos Campos, Estado de São Pauló. ..... 17368
Fraga) - Cria o Fundo Nacional de Segurança Pú- Projeto de Lei nll 287, de 1999 (Do Sr. Ro-
blica - FUNSEP, e dá outras providências. 17357 drigo Maia) - Dá nova redação ao art. 62 do De-

Projeto de Lei nQ 145, de 1999 (Do Sr. íris creto-Lei nll 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
Simões) - Institui o Dia do Engenheiro de Segu- tornando agravante no caso de concurso de pes-
rança do Trabalho. 17358 soas o cometimento de crimes ou contravenções

Projeto de Lei nQ 185, de 1999 (Do Sr. Magno quando existir a participação de menores............. 17368
Malta e outros) - Revoga o parágrafo único do art. Projeto de Lei nll 288, de 1999. (Do Sr. Con-
291 da Lei nQ 9.053, de 23 de setembro de 1997, fúcio Moura) - Proíbe o trote de calouros nas Ins-
acrescenta, onde couber, na Seção 11 - Dos Crimes tituições de Ensino Superior. 17369
em Espécie - da mesma lei, artigo com a redação Projeto de Lei nll 289, de 1999 (Do Sr. Mar-
que apresenta e acresce inciso ao art. 111 da Lei çal Filho) - Acrescenta artigo à Lei nQ 7.210, de
nQ 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal. ..... 17369
os crimes hediondos. 17358 Projeto de Lei nll 290, de 1999 (Do Sr. Mar-

Projeto de Lei nQ 250, de 1999 (Do Sr. Edi- cos de Jesus) - Institui-se Jesus Cristo como pa-
nho Araújo) - Cria incentivo fiscal para a realiza- droeiro do BrasiL.................................................. 17370
ção de doações e investimentos em atividades Projeto de Lei nll 297, de 1999 (Do Sr. Enio
desportivas. 17360 Bacci) - Dá direito à remição a presos provisó-

Projeto de Lei nll 252, de 1999 (Do Sr. Ru- rios, e dá outras providências........ 17370
bens Bueno) - Dispõe sobre a destinação de re- Projeto de Lei nº 311, de 1.999 (Do Sr. Enio
cursos arrecadados mediante cobrança de in- Bacci) _ Fica permitido, ao preso com Aids em
gressos nos Parques Nacionais e dá outras pro- estágio avançado, a prisão domiciliar, exceto
vidências. 17361 para crimes hediondos, e dá outras providências. 17371

Projeto de Lei n
Q

253, de 1999 (Do Sr. Ru- Projeto de Lei nQ 317, de 1999 (Do Sr. Edi-
bens Bueno) - Dispõe sobre ouvidorias do Siste- son Andrino) _ Altera a redação do art. 159 da
ma Único de Saúde - SUS, e dá outras providên- Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
cias....... 17361 institui o Código de Trânsito Brasileiro. 17372

Projeto de Lei nº 254, de 1999 (Do Sr. Ru- Projeto de Lei nll 319, de 1999 (Do Sr. Ar-
bens Bueno) - Altera dispositivos da Lei nº 8.91.3. naldo Faria de Sá) - Altera a Lei nQ 9.783, de 28
de 12 de julho de 1994, que dispõe sobre a muni- de janeiro de 1999, que "dispõe SObre a contribui-
cipalização da merenda escolar............................ 17362 ção para o custeio da previdência social dos ser-

Projeto de Lei nº 269, de 1999 (Da Srl' Va- vidores públicos, ativos e inativos, e dos pensio-
nessa Grazziotin) - Veda o acesso livre às Iiga- nistas dos três Poderes da União, e dá outras
ções telefônicas do prefixo 0900 e 900................. 17363 providências". 17372

Projeto de Lei nQ 274, de 1999 (Do Sr. Enio Projeto de Lei nº 322, de 1999 (Do Sr.
Bacci) - Acresce os §§ 5Q e 6º ao art. 33 da Lei Rubens Bueno) - Dispõe sobre o processa-
nQ 9.504, de 30 de setembro de 1997. 17364 mento de pequenas causas na Justiça do Tra-

Projeto de Lei nQ 276, de 1999 (Do Sr. Enio balho......................................... 17373
Bacci) - Institui pena para transmissão delibera- Projeto de Lei nº 325, de 1999 (Do Sr. Cu-
da do vírus da Aids. 17364 nha Bueno) - Dispõe sobre o Seguro de Acidente

Projeto de Lei nº 280, de 1999 (Do Sr. Ru- do Trabalho ;.;....................................... 17374
bens Bueno) - Altera o art. 1Q da Lei nº 9.129, de Projeto de Lei nº 348, de 1999 (Do Sr: João
20 de novembro de 1995, que "autoriza o parce- Pizzolatti) - Dispõe sobre a reciclagem de oneus
lamento do recolhimento de contribuições previ- inservíveis e dá outras providências :.:....... 17376
denciárias devidas pelos empregadores em ge- ERRATA'
ral, na forma que especifica e determina outras
providências". 17365

Projeto de Lei nº 284, de 1999 (Do Sr. Gi
valdo Carimbão) - Insere artigo da Lei nº 9.503,
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GEOVAN FREITAS - Obrigatoriedade de
manutenção de crianças na escola para o efetivo
combate à exploração da mão-de-obra infantil.
Discussão do tema no 152 Congresso Mundial
sobre Segurança e Saúde no Trabalho, realizado
em São Paulo, Estado de São Paulo .

EDINHO BEZ - Êxito das ações de comba
te e de prevenção à Síndrome da Imunodeficiên
cia Adquirida - AIDS desenvolvidas pelo Ministé
rio da Saúde. Dados do Fórum para o Tratamen
to do HIV na América Latina, realizado em Orlan-
do, Estados Unidos da América ..

DR. HÉLIO - Apresentação de projeto de
lei sobre obrigatoriedade de prestação, pelo Sis
tema Único de Saúde - SUS, de serviços de as
sistência e intemação domiciliar às pessoas da
terceira idade. Encaminhamento à Comissão Es
pecial da Reforma do Poder Judiciário de propos
ta para ampliação do número de Varas de Julga
mento e modernização dos serviços prestados à
população .

SAULO PEDBOSA - Transcurso do 69º
aniversário natalício do Governador Mário Covas,
do Estado de São Paulo ..

NELSON MARCHEZAN - Assinatura, pelo
Senhor Presidente da República, dos primeiros
convênios referentes à implementação do Pro
grama de Renda Mínima para a Educação e Ati-
vidades Socioeducativas ..

DEUSDETH PANTOJA - Protesto contra a
não-indicação de técnicos locais para a direção
de órgãos federais instalados no Estado do Pará.
Congratulação com o Governador Almir Gabriel
pela execlJQãoda,Projeto Alça Viária, destinado à
construção de pontes sobre os rios Guamá, Aca
rá e Moju. Transcurso do 1242 aniversário de
emancipação político-administrativa do Município
paraense·de Acará. , ..

EURípEDES MIRANDA - Desemprego e
falta de política salarial para os trabalhadores do
País. Críticas à política econômica do Governo
Fernando Henrique Cardoso .

GASTÃO VIEIRA - Êxito da interiorização
das ações do Governo Roseana Sarney, do Esta-
do do Maranhão ..

MARCELO DÉDA - Arbitrariedades prati
cadas pelo .Prefeito João Augusto Gama na
transferência do Mercado Central de Aracaju, Es
tado de Sergipe, para suas novas instalações.
Necessidade de busca de solução negociada en
tre a Prefeitura Municipal e os comerciantes para
efetivação da transferê~~i~ ..

WELLlNGTON DIAS - Urgente necessida
de de liberação de recursos constantes no Orça
mento da União para a recuperação das rodovias

PROJETO DE LEI NIl4.828, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Mensagem n2 1.348/98

Dispõe sobre a produção, o comércio e
a fiscalização de sementes, e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público; de Agricultura e Política
Rural; de Finanças e Tributação (mérito e art.
54); e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, 1/).
Leia-se:

PROJETO DE LEI N2 4.828, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Mensagem nll 1.348/98

Dispõe sobre a produção, o comércio e
a fiscalização de sementes, e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público; de Agricultura e Política
Rural; de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática; de Finanças e Tributação (mérito e
art. 54); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 1/. À Comissão Especial,
nos termos do art. 34, inciso 1/, do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados).

SESSÃO ORDINÁRIA DE 22-4-99

PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Constituição de
Comissão Especial para exame do Projeto de Lei
n2 4.376, de 1993, do Poder Executivo, sobre re
gulamentação da falência e da concordata pre
ventiva e recuperação de empresas regidas pe
las leis comerciais. Recomposição do número de
membros da Comissão Especial instituída para
exame da Proposta de Emenda à Constituição n2

175, de 1995, do Poder Executivo, sobre altera-
ção do Sistema Tributário Nacional. .

IV - Pequeno Expediente

CAIO RIELA - Apelo ao Senhor Presidente .
da República e às Lideranças partidárias em.fa~

vor de efetivo combate à corrupção e ao desvio
de recursos públicos no País .

JORGE COSTA - Imediata adoção, pelo
Ministério dos Transportes, de providências acer-
ca da situação da Rodovia Transamazônica, no
Estado do Pará .

PAULO PAIM - Apreciação, pela Casa, do·
Projeto de Lei nll 1, de 1995, de autoria do ora
dor, referente ao reajuste do salário mínimo vi
gente. Balanço da situação do País às vésperas
dos 500 anos do descobrimento. Críticas à pro-
posta de redução dos benefícios previdenciários
de aposentados e pensionistas. .
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federais no Estado do Piauí. Exclusiva destina- VI- Ordem do Dia
ção dos recursos oriundos da arrecadação do Im- Apresentação de proposições: RICARDO
posto sobre a Propriedade de Veículos Automo- NORONHA; DR. HÉLIO .
tores -IPVA, para rodovias. 17388

RICARDO NORONHA _ Festividades co- VII- Comunicações Parlamentares

memorativas do 39º aniversário de fundação de EDINHO BEZ - Manifestação de boas-vin-
Brasília. Preocupação do orador com o anúncio, das ao Deputado Carlos Cury. Transcurso do
pelo Presidente da República, de corte nos re- 105º aniversári('l de emancipação político-admi-
cursos federais destinados à Capital Federal. nistrativa do Município catarinense de Palhoça.
Cumprimentos ao cantor Zezé Di Camargo pela Duplicação da BR-1 01 , no Estado de Santa Cata-
campanha promovida contra a onda de seqües- rina. Suplementação de verbas orçamentárias
tros no País. Indisponibilidade dos bens dos se- para continuidade das obras da referida rodovia.
qüestrados e de parentes até segundo grau Determinação, pelo Ministro Eliseu Padilha, dos
como forma de combate à prática do crime de se- Transportes, de reconstrução de ponte sobre o
qüestro................................................................... 17388 rio Urussanga, na BR-101. Cumprimento, pelo

MARCONDES GADELHA _ Obstrução, por Ministro Eliseu Padilha, de compromissos assu-
agricultores paraibanos, da BR-230, trecho Sousa- midos com o Estado de Santa Catarina ..
Aparecida. Inexistência, no projeto de Lei de Diretri- JOSÉ ANTONIO (Como Líder) - Conflitos
zes Orçamentárias para 2000, de referência espe- pela posse de terra no Estado do Maranhão. Não-
cífica ao problema de escassez de recursos hídri- recebimento, em audiência, pelo Govemo do Esta-
cos no Nordeste. Compromisso do Presidente da do, de lideranças dos trabalhadores rurais .
República e do Secretário de Políticas Regionais de REGIS CAVALCANTE (Como Líder) - Sus-
conclusão dos estudos de transposição de águas pensão do pagamento da dívida do Estado de
do rio São Francisco e de início das obras no próxi- Alagoas com a União para atendimento emer-
mo ano. Potencialidade do semi-árido nordestino no gencial aos Municípios atingidos pela seca .
tocante à exploração da fruticultura. 17389 IVAN PAIXÃO - Solicitação de providên-

DR. HÉLIO (Pela ordem) - Encaminhamento cias ao Governo do Estado de Sergipe para ga-
à Mesa de projeto de lei sobre alteração do art. 10 rantia de vida ao radialista e Deputado Estadual
do Código de Trânsito Brasileiro, com vistas à inclu- Gilmar Carvalho. Arbitrariedades praticadas pelo
são de representante do Ministério da Saúde no Prefeito José Augusto Gama na transferência do
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 17390 Mercado Central de Aracaju para suas novas ins-

ANTÔNIO JORGE - Coibição, pelo Minis- talações ..
tério da Saúde, de reajustes abusivos nos preços MARCOS AFONSO - Realização, em Ouro
de medicamentos. Regozijo com a contratação Preto, Estado de Minas Gerais, de ato público em
de jogadores de futebol tocantinenses por gran- defesa da soberania nacional. Ameaças de ma-
des agremiações futebolísticas. Convocação do deireiros da Amazônia contra a vida do poeta
jogador Ronielton Pereira dos Santos, natural de Thiago de Melo ..
Aurora do Tocantins, para a Seleção Brasileira PAULO PAIM - Insuficiência do valor do
de Futebol.............................................................. 17390 salário mínimo diante do custo de vida. Aprova-

V - Grande Expediente ção, pela Casa, do projeto de lei sobre reajuste
do salário mínimo. Anúncio de realização, pela

HERMES PARCIANELLO - Contrariedade Câmara dos Deputados, de sessão de homena-
à privatização do Banco do Brasil SA, da Caixa b Ih d b'l .gem aos tra a a ores rasl elros ..
Econômica Federal, da Petróleo Brasileiro S.A -
PETROBRAS e da Empresa Brasileira de Cor- VIII - Encerramento
reios e Telégrafos - ECT....................................... 17391 COMISSÕES

DR. HÉLIO - Combate à violência contra 2 _ ATAS DAS COMISSÕES
crianças e adolescentes. 17395 a) Comissão de Educação, Cultura e Des-

PRESIDENTE (lIdefonço Cordeiro) - Compro- porto, 1!! Reunião (Instalação e Eleição do Presi-
missa regimental e posse do Deputado Carlos Cury... 17397 dente e dos Vice-Presidentes), em 3-3-99, 2!!

CARLOS CURY (Pela ordem) - Agradeci- Reunião (Ordinária), em 10-3-99, 3l! Reunião
menta aos familiares e ao eleitorado rondoniense (Ordinária), em 17-3-99, 4!! Reunião (Ordinária),
pelos votos obtidos nas eleições realizadas em em 24-3-99, *51! Reunião (Audiência Pública), em
1998. Compromisso de atuação parlamentar em 31-3-99, 61! Reunião (Ordinária), em 7-4-99, 7!!
defesa do meio ambiente e das populações de Reunião (Ordinária), em 13-4-99; Subcomissão
Municípios do Estado de Rondônia....................... 17397 Permanente destinada a propor soluções para a

17398

17408

17409

17410

17410

17413

17414
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grave crise da alfabetização, reunião e instalação,
em 25-3-99, 2ª Reunião (Ordinária), em 7-4-99;
Subcomissão Permanente para atuar na área do
desporto, reunião de instalação, em 15-4-99 .

* Ata com notas taquigráficas .

3 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

17427

17432

a) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, nº 8. em 22-4-99 .

4-MESA

5 - LíDERES E VICE-LíDERES

6 - COMISSÕES

17458

Ata da 52ª Sessão, em 22 de abril de 1999
Presidência dos Srs.: Efraim Morais, 49 Secretário; Dr. Hélio; Caio Riela;

IIdefonço Cordeiro,§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Havendo nú
mero regimental, está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. CAIO RIELA, servindo como 212 Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Passa-se à
leitura do Expediente.

O SR. PAULO PAIM, servindo como 112 Secre
tário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia, Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, nos seguintes termos:

OFíCIO - Presidente nº 169/99

Brasília - DF, 7 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Refiro-me à Consulta nº 1, de 1999, da Mesa,

que "solicita o pronunciamento da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação acerca da con
vocação de suplente para posse no mandato de
Deputado Federal".

Tendo em vista a investidura do Deputado
Paulo Marinho no mandato parlamentar, Vossa Ex
celência, por meio do Ofício SGM/P nº 167, datado
de 31 de março deste ano, considerou prejudicada a
mencionada proposição, razão pela qual encaminho
lhe, anexos, os autos respectivos.

Outrossim, a Consulta nº 2, de 1999, de autoria
da Mesa, de ementa idêntica à primeiramente referi
da, consubstancia teor análogo à matéria de que tra
ta a Consulta nº 1/99, devendo, nesse caso, receber
igual tratamento processual, isto é, ser considerada
prejudicada.

Assim, encaminho-lhe também a Consulta
nº 2/99, anexa, a fim de que as providências regi
mentais pertinentes à hipótese se ultimem.

Renovo protestos de elevada estima e conside
ração a Vossa Excelência. - Deputado José Carlos
Aleluia, Presidente.

OFíCIO SGM/P Nº 167

Brasília, 31 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado José Carlos Aleluia
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

Senhor Presidente,
Em 9 de fevereiro corrente, pelo Ofício SGM/P

nº 42, encaminhei, sob a forma de consulta, a essa
Comissão, consoante o que decidira a Mesa na reu
nião de 3 de fevereiro próximo passado, requerimen
to formulado pelo Suplente de Deputado Antônio
Joaquim Araújo, no qual postulava, com fulcro no
art. 238 e seguintes do Regimento Interno, sua con
vocação para posse no mandato de Deputado Fede
ral, em vaga da bancada do Maranhão a ser ocupa
da pelo Deputado eleito Paulo Marinho, tendo em
vista a decisão proferida em 1º de fevereiro pelo Mi
nistro Antônio de Pádua Ribeiro, Presidente do Su
perior Tribunal de Justiça, na Suspensão de Segu
rança nº 722/MA (Proc. 99/0006571-9), que manteve
os efeitos da Sentença do Juiz de Direito da 1ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Caxias, no Es
tado do Maranhão.

Tal sentença, prolatada em 4 de janeiro de
1999, na Ação de Ressarcimento proposta pelo Mu-
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nicípio de Caxias contra o ex-Prefeito daquele muni
cípio, o hoje Deputado Paulo Marinho, foi julgada
procedente e, entre outras cominações, declarou
suspensos pelo prazo de 6 (seis) anos os direitos
políticos do requerido.

Havendo, todavia, o Deputado Paulo Marinho to
mado posse na sessão ordinária de 11 deste mês, em
face do que foi decidido em liminar na Medida Cautelar
Inominada nQ 07.017.12179/99 - Caxias - MA, em cur
so no Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão,
comunicado a esta Presidência pelo Ofício nQ 188/99 
CJCV, de 11 de fevereiro, subscrito pelo Desembarga
dor Antônio Guerreiro Júnior, tenho que a consulta for
mulada a essa Comissão está prejudicada, superada
que foi sua motivação, mercê da investidura do referi
do parlamentar no mandato de Deputado Federal.

Com apreço, - Michel Temer, Presidente.

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Carlos Cury, nos seguintes
termos:

Brasília, 22 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, co

munico-lhe que aceito assumir o mandato de Deputa
do Federal, na qualidade de Suplente, pelo Estado de
Rondônia, nos termos do art. 241, inciso 11, do RICD.

Aproveito a oportunidade para· apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Carlos Jorge
Cury Mansilla.

Publique-se, nos termos do art. 241,
inciso 11 do RICD.

Em 22-4-99. - Michel Temer, Presidente.

·,ENSAGE:·: ~:: .. _
~o ?ODER ~XEC~~:~:

Solicita seja,atribuído o regime de urgência, de acordo com os
ter~os do par~grafo lQ do artigo 64 da Constituição Federal, ao
proJeto de le~ comp1ement~r nQ 250, de 1998.

~(DEFIRO,. NOS TERMOS DO ART. 204, § 1 Q , DO RICD). PUBLIQUE-SE.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Dirijo-me a Vossas Excelências para solicitar seja atribuído o regime de urgência. de

acordo com os termos do parágrafo 12 do artigo 64 da Constituição Federal. ao projeto de lei

complementar que tramita na Câmara dos Deputados com o nQ ::!50. de 1998. que "Dispõe sobre as

normas gerais para organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas". encaminhado ao

Congresso Nacional com a Mensagem na 1.418. de 1998.

3rastiia. de abril de j 000
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Aviso n2 403 - C, Civil.

ém de .bril de 1999.

à Rádio Pionelra Stéreo Ltda., para explorar serVlçc de
rad10difus:io sonora em onda médHi, na cídade de Port: AleqrE:l,
Estado do R10 Grande de Su~· .

i h~ COMISSOE:
!~FORMA'!IC!-.: :

~ECNOLOGl;. COMU:;:;:CACA".
- .. '1c.......... • ?EDA.:;'· AF-

Í:.nc:ammlll :::i~•. ::<·crct::=-:.~ \lenS:::iI!CIr ~ : \";l.:ICnll:oiom~ :'l::nlll ~ f'r;:~latm:~' •.

K-cpubhca na Qual 51111':1;.:. ,,-un:.:rt;'~ ... :1':1111 ..1. :.::1"; ampulu.. ',' r~l!lI1h. ~: ... mt!t:n;,::•. ,I,·

ano tl4 da Consmuiç.t(l r ca;.'~,ll .1r> I'rol~ttl ;:~ i..;.j (. OmpICI11t:lltar:. ~~l). a.: 199...

Atenciosamente.

""" l::rml1:-o .1. :ml;1" - '. m':I.'.' XI.. l,.'llInr\ln:h.)\' l:OIll , ...},1 JntJ;, ::.~. IJ.

\ \ln:-OIItUlçall i l.:ucr:u. ~Unm1!hl J, anrCCla.:u,1 u~· \ (\:.sa~ LXl.:t:I1!nCüb. J,compannJull "li: l:Xp(l~h:UO 1.1.:

~ t011\'05 do ~enhor Miníslro de l:.stl1do das Comunicações. u ato constante do Decreto d~ fJ ti~ abril

d~ 199f-). que "Renova a concessão outorgada ã Rádio Pioneira Stcrco Ltda.. para explorar serviço

d.: radioditusão ~mora em onda média. na cidade de Pono Alegre. Estado do Rio (jrJnde do 5ul".

~',
~"'=~'-----''-'

SILVANO GIANNJ
Chefe da Casa Civil

da Presidéncía da Republica. Interino

EM n' 31 /Me

Brasilia. 12 de .bril de 1999.

A Sua Excelênci3 o Senhor
Deputodo UBIRATAl" AGUAR
Pnmeiro SeCretaTI(l 0<1 (. amara .1Il~ DCI1Utili1l h

BRASíLIA-DF.

ExcetentlUtnlO Senhor PreSI08nte da Republica

Brasília. 30de março de 1999

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇ..\O DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPl!BLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITljl () 1\'
I Ju l Jqzanlluc;àl1 u(\:-- Pmkn.:'

Submeto ã conslderaç,io de Vossa Exceh!nCID o mcluso Processo Administrativo r.'~

50790.000862/93. em que a Ridlo PIoneira Stereo Lida sollerta renovação da concessão para
explorar SBmço di radtodifusão sonora em onca medIa. na Cldaae de Pano Alegre. Estaco do RIO
Granae do Sul. outorgaoa contorme Decreto "'li! 46.274. de 27 oe lunno ae 1959. oubllcaao no Diana
OfiCiai da UniiÍO de 29 seguInte e renovaaa cor aez anos a canlr oe '\:> ae navemoro ae 198~ oelO
!JecreIo ..i.' 88.873 ae .1- ae ouwaro 0= 198:: oubllcano nc Ollm. OfiCIa: ca União el70 1;
suoseauente. cuco arazo resloual aa outorga r:~ mantlco DelO uecreto ae -:0 De maio ae 199

~ ... outorpa fe: anginanameme cefenca é :"OCleaaae Rac;o Emissora Conunental m.
fo'ono A~re LIas.. cUJa aenomlnacâo SOCIal TOi alteraca para RaOID GIODO ae POrtO Alegre Uaa.. Delél
Ponlna nri 1.072. ae 28 de aezernDto de 198í e transtenda para a RâclO PioneIra Stereo Ltda.. pelo
DecretO n~ 93.574 ae 13 de novembro o: 1986. pubhcaco no Diana OfiCial da UnIão De 14
sualaquente.

3. Oburvo que o aIo de outorga onglnal esta amparado Jundicamente. considerando as
dlsposiç6es can1id.ts na Lei n' 5.785. de 23 de Junho de 1972. e no Decreto n' 88.068. de 26 de
~Iro de 1983. que a regulamentou. que consídeRlm como deferidos os pedidos de renovação
~u.nQOs nl forma deVIda e não aecidldos ao termino ao prazo de VigênCia da concessão ou
permlSdo. sendo, por 1110. admitido o tunclonllmenIo preCêino cas estações. mesmo quando
OJCptflHlas as rospoclMIS OUlorgas.

4, Com essas observações. licito e concluirase aue a terminação do prazo da outorga ou a
pendêncaa de SUB renovação. a cuno ou a longo prazo. não determinam. necessanamente. a extinção
do Serviço prestlldo, podendo o processo da renovaçâo ser ultimado.

5. Em sendo renovada a outorga em apreço, o ato correspondente devem aSSinalar que a
ronovaçio oeo<reni 8 punir de l' de novembro de 1993.

6. NH•• conformidade, e em ob.ervãncia ao que dispõem a Lei n" 5.785. de 1972. e .eu
Regulemento. OKreto nl 88.066. de 19B3. submeIo o assunto ã superior consideração de Vossa
Excetincia p-. detisID e lubmilsio da mZl1éna ao Congresso NACIonal. em cumpnmemo ao § 3° do
_ti. 223. da Conslilulçlo.

SIJllSI,ÇÀO 111
Das Leis

Art. ó4 • A discussão e votação dos proJetos de leI de iniclUlIva do Presideme da
Reptibliea, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores lerão inicio na
Cámara dos Deputados.

~ I" O Presidente da Reptibliea poderá solicitar urgência para apreciação de
projelos de sua iniciativa.

§ 2" Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal não se manifestarem. cada qual. sucessivamente. em ate quarenta e cinco dias.
sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a dclilleração
quanto aos demais assuntos. para que se ultime a votação.

§ 3" A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados
far-se-á no prazo de dez dias. observado quanto ao mais o disposto no parágrafo
anterior.

~ 4" Os prazos do ~ 2" não correm nos periodos de recesso do Congresso
Nacional. nem se aplieanl aos projetos de código.

DECRETO DE DE ABR:::' • DE 1999

MENSAGEM NO 482, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submet:e a apreclaçao do Congresso Naclonai CI ato constante d",
Decreto ôe 6 de abril ãe 1999, que "Renova a concessão outorça'J:a

Renova a concessão outorgada â Rádio Pioneira Stéreo
Ltda., para exclarar sel"Vlço de radiodifusão sonora em
onda mêdl3. na cldaae ae Pono Alegre. Estado ao RIO
Granae do Suo

o PRESIDENTE DA REPU8LICA n~ uso Das amDUlcoes c:Je In':! c:mrerem 03 a:ts é!';
'~ClS~ .• t: ::::: aa ConstlIulca:: '2 n~s termos ao a;: t;., !:'lelsC' =:. úecreIC· ES 06:: 0-3 ~5 Cf
'anelro ae 198.:s e tenao em vista o cue consta a= t.-rocesso AamlnIStratlvo,-,," ::379J 00086219::'
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·DECRETA:

Art. 19 Fica renovaca. ae acordo com o art. 33, § 3l!. da Lei n!! 4.117. de 27 de agosto
de 1962. por dez anos. a partir de 19 de novembro de 1993. a concessão para explOrar, sem direito
de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Pano Alegre. Estado
do Rio Grande do Sul. outorgada origInariamente à Sociedade Rãdio.Emissora Continental de Pano
Alegre Lida.• CUJa denomlnacão social foi alterada para Rádio Globo de Pano Alegre Ltda.• peto
Decreto n2 46.274. de 27 de junno de 1959. renovada pelo Decreto n!! a6.873..de 17 de outubro de
1983. e transferida para a Rádio Pioneira 5téreo Ltda.. conforme Decreto n9 93.574, de 13 de
novembro de 1986.

(. unsmuicftu h:cil:r:.n. :iUbm':h1 a ~orcclacau rJ:.' \ tlssa.... í:xcl:ienclas. acompanh:.Hhl dI.: i:.xposll;50 ~.::

MOli\'os do Senhor ~~inistr() d~ Estado uas Comunicações. o ato constante do Decreto de ó de abril

de 1999. que "Reno\'1l, a'concessão outorgada ;i Fundação Jose de Paiva Netto. para .explorar

serviço de: radiodifusão sonora .':n:' ond::l média. na cidade de: Momes Claro:.. Estado de: Mircis.

Gerais".

Paragrafo umco. A exploração do serviço de radiodifusão. cuja oulorga é renovada por
este Decreto. reger·se-ã pelo Código Brasileiro de Telecomumcações. leis subseqüentes e seus
regulamentos.

Art. 2P. Este ato somente produzirá efeitos legais apos' deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Brasilj<J. J2 de abril de 1999.

Brasilia, 6 de abril de 1999: 178' da Independência e 111' da RepUblica.

Brasllla.l ade ;=lsr:;= de 1999.

Aviso n' 480 • C. Civil.

Em ,. de abril de 1999.

SucmeIC a conslc-eracão ae VOssa E.xcelen::it :: mCIUS:l w~ocess~ Aomlnlstratlvo _
50710.00::"32/93. em ou~.a Rãd.I,O Socleoace Nane ae Minas :..taa. sOllclIa' renov~câo oa concessã:
para exolarar seMça ae·radlodifusão sonora em onoa meola na cldaOe oe Montes Claros Estaoo oe
Minas Gerals9outorgac-s confonne Oecreto nó' 19.330. de 2 de agosto ae 1945. renovada 'nos termos

~~ ~;~::~o~~'~:1~e 17 de abril de 1986. cUJo prazo resIdual da outorga fOI mamrdo pelo Decreto

2. _ Ressane-se que. no curso· dos proceolmentos da renovaçãc. fOI autonzaaa ê

transferenCla direta a~ concessào para a Funaação Jose de Palva Netto. conforme Decreto de 31 ae
outubro de 1996. publlcaoo na Di~rio OfiCiai da União dia 1!! oe novemoro subsequente.

3. . _ Obse~se que. o ato de outorga original esta amparado Juridicamente. considerando
as dlSposlçoes contidas na Lei nl 5.785. de 23 de junho de 1972. e no Decreto ni 88.066. de 26 de
Janeiro de 1983. que a, ~egulamentou. ~~e consld~ram como defendos os pedIdos de renovação
requ~nd5's na forma de~da e não deCididos ao tennlnO da prazo de vigênCIa da concessão ou
perml5sao. sendo. ~or ISSO. admitido o funCionamento precâno das estações. mesmo quando
exp:radas as respectivas outorgas.

Senhor Pnmerrn ,':)ecretanc

Encammno í.I ess..1 ..,ecrClm1a Mensagem QO ExcezentlSSJmO ,::,ennor rresrocme da

kepúbhca na qual submete' a apreciação do Congresso Nacionai o ato COnstante do Decreto de 6 de

abril de 1999. que renova a concessão outorgada à' Rádio Pioneira Stérco LIda.. para explorar

serviço de radiodifusão SOnora em onda média na cidade de Pano Alegre. Estado do Rio Grande do
Sul.

Atenciosamente.

C~~
Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

4.. Com essas observações., licito é concluir·se que a termínação do prazo da outorga ou a
pendencla de sua renovação. a curto ou a longa prazo. não determinam. necessanamente. a extincão
do serviço prestado. podendo o processo da renovação ser ultimado. .

5. _ Em senda renovaóa a outorga em apreço. o ato correspondente devera assinalar que a
~::çao ocorrera a pa_nlr de 19 de novembro de 1993. Jã em favor da Fundação José de Paiva

6. Nessa conformidade. e em observãncla ao que dispõem a Lei o.!! 5.785. de 1972. e
seu Regulamento. Decreto o~ 88.066. de 1983. submeto o assunto a supeoor consideração oe
Vossa Exceléncia para decisão e submissão da matéria ao Congresso NaCIonal. em
cumpnmento ao § 311 do art. 223. da Constituição.

ReSDeltOSamente.

./'
I .,/ i--...,

..~. "--... I
I PIMElIITA,oA VEIGA

.M,nistro/de E~taao aas Comumcacôe.s

A Sua Excelência o Senhor
Deoumdo UBIRATAN AGL1AR
PriÍneuo Secretario ci:J. Cámarn aos Deoutaàos
BRASILIA-DF. .

DECRETO DE DE ;'.BRI:' DE 1999

MENSAGEM NQ 4B3, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaçê.o do Congresso Nacional o ato constante do
~ecreto de 6 de _abril de 1999 I que uRenova a concessão outorgada
a F,!ndação Jose de Pal.va Netto I para explorar serviço de
radl.odifusão sonora em onda média, na cidade de Montes Claros
Est~do de Minas Gerais·'. '

IAS: COMISSOES Df CIENCI;' TECNOLOGIJ... COMUNICACA(
INFORMATICJ..; F _cr CONSTITUICA:J JU5-::'C.::':: t'E; REDACl~C iA?:, ~.,

,
Renova a concessão oUlorgaaaJ:! Funoação Jose de PaJva
Neno. oara exolora(' saNlco' ae radloclfusão sonora aO";
anoa meOla na cloaoe os MohtE!s Claros. Estaoo oe Mina'!
Gerais

o PRESIDENTE DA REPUBLlCA. no uso aas amoulções aue Ine conferem os arts: 8~,

InCISO IV ,; 2::3 aa Constituição. e nos Iermos.oo.an. 6g
• mClso I do Decreto r;.i 88.066. ae 26 oe

Janeiro de 1983. e tenoo em vista o que consta do Processo Admimstratlvo 09 50710.000732193,

DECRETA:

Art. 1" Fica renovada. de acordo com o art. 33. § 32• da Lei;::n\!, 4.117. de 21 de agosto
de 1962. por dez' anos. a'partlr de 1';! de novembro ae 1993. a concessão outorgada â Rádio
Socieaade None de Mmas Ltda.• pelo Decreta n9 19.330. de 2 de agosto de 1945. renovada pela
Decreto h!! 92.566. de 17 de abril de 1986. e transferida para a Fundação José de Paiva Netto. pelo
Decreto de 31 de .outubro de 1996. para explorar, sem direito .de exclusividade. serviço de
raetiDdifusão·sonora em onda medIa. na cidade de Montes Claros. Estadgld~ Minas Gerais.
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Paragrafo umco. A exploração do serviço de radiodifusão. cUja outorga é renovada por
este Decreto reger-se-a pelo Código BraSileiro de Telecomunicações. leis sUDsequentes e seus
regulamentos

o prazo de duração serâ de cento e vinte dias. protTo2àvel pela
metade. a contar da data de instalação. ~

Art. 2l! Este ato somente prodUZira efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional. nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.

A.rt. 31? Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília. G de abri: de 1999 1782 da IndependêncIa e 1112 da República

JUSTIFICAÇÃO

, A Constlruição de 1988 estabeleceu. relativamente as Ierras
málgenas. dentre outros. 05 se,gwntes dispositivos

~

:.(
V"....~i..r..

'---~

~Ar: 231. São reconhecloos aos mdlos sua or!;!aruzacao SaCia.

Costumes. nnguaz. crenças e uadicoe:; e o direitos onmnanos soor~
d.S terras que tradiclonaimente ocupam. comoeunao a l"mão aemarcfl.
!as, prorepcr e lazer reSpeICaf todos 05 seus ben"

'-..

§ 1(I Sào terras tradicionalmente ocupadas pelos mdios ao"
por. elas habita~as em c:m.ter pennaneme. as ubhzadas para. suas
auvI~ades produtIvas. as Imprescindivels a presenlação dos recursos
ambif:ntais necessanos a seu bem-estar e as necessarias a sua
reprodução fisica e culru.raJ. segundo seus usos. COstumes e tradições.

Aviso n; 481 - C. Civil.

§~"' As terras tradiCIonalmente ocupadas pelos mdíos
destinam-se a sua posse pennanente. cabendo-lhes o usufruto
exclUSIVO das riquezas do solo. dos rios e dos lagos nelas existentes:'

Em de abnl de 1999. E no Ato das DispOSições Constirucíonais Transitarias esta escrito'

Senhor Primelw ~ccretant
.. Art. I? A União concluira a demarcaçiio àas feITas indígenas
no prazo de cmco anos a contar da promulgação da Constituição."

cnc.:ml1lU" ~.~S:J :"l~cr~tan:l \1~ns3pt:m \.l11 LXC~It~nu:'::.lI1h' "'::n:;('" i'resloeme lo.

hcouol1;;j, na utul :iUOrnCl"': ..I aore-':Incao r.I~' L un1!resso ;-"3C10031 I) ai~l ..:anstame \.lú uecreto ue Ó c~

nbrii J::: !QQ9. qU~ "RenQ\,a a concessào oUlorgada á Fundação Jose d:;o }Ja.I\'J ~eno. pJ.ra explortlr

sen'lço ae radiodiius30 sonora em onaa media. na cic1ade de t-.lomcs lla.ros. Esmoa de Minas

GeraiS"'"

. O então Presidente FERNANDO COLLOR editou o Decreto nO 22,
de 4 de fevereiro ~e 1991, concedendo poderes imperiais ti Fundação Nacional do Índio
f?N~ para realizar. a. ~emarcação, das terr«s indígenas. Foi criado um procedimento
dltatonaI. sem contradlt~no. onde a 51mpJes opínião de um antropólogo se sobrepõe li tudo
e a todos. ~ resultado e o que se ~nhece: reservas imensas. sem qualquer justificativa.
gerando amIDS ale mesmo entre as dlveJ"535 nações indígenas.

Atenciosamente.
. . A Constituição não deu poderes a FUNAI para aumentar as reservas
zndJgenas Mas elas foram aumentadas. E Outras foram cnadas. sem o mener eTiterio

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelêncía o Senhor
Deputado UBIRATAN AGU1AR
PrimcIro Secrcl:irio da Câmara dos Deputados
BRASiLlA-DF

REQUERIMENTO DE CP]
N::4.DE 1999

(Dos ~". Antonio Feijão. Elton Rohoeh e Outro>,

Para se ter idéia de como esse tema vem sendo tratado de modo bastante
leviano. vou citar numeras globais. valendo-me de dados da propria FUNAI.

AREATOTAL POPULACAO %AREA % INDlOrrERR~

i ESTADO DA RESERVA INDÍGENA DO ESTADO (HECTARES)
mECTARES)

IAC 1.399.701 80418 13.0 225.67

IMT 12.000.000 15.079 13.5 795.80

IRO 3.836.231 4.242 16.0 904.34

'PA 22.292.934 7.959 18.11 2.800.9-

AM 35.000.000 43.0011 225 8t3.9:-

.RR 12.816.338 l7.49::> 57.fl 466.U

Vamos. agora. examinar duas reservas, especificamente. nas quais
aparece a absoluta falta de criterio da FTJNAI

Nos t~os do ano 58, § 311
• da Constituição FederaL e na forma prevÍsta

pelo ano 35 ~o Regunemo Interno da Casa. requeremos a criação de uma Comissão
Parlamentar de Inqueritodestinada a investigar a FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDlO _
PUNA!, principalmente nos seguintes aspectos;

Faia-se muito na reserva lanomani País bem Foram demarcados
9.664.975 hectares. ar~ maíor do que o Estado de Sergipe. do que o btado de Alagoas. do
que o Estado do Rio de Janeiro. do que o Estado do Espmro SanIO. do que o Esta.do dD Rio
Grande do Nane, do que o Estado da Paraiba e do que o Estado de Santa Catarina. É
maior. também. do que a Hungna. é maior do que Ponugal e a Holanda Tudo isto para
uma população de 9,9JO índios. Se dividirmos esse numero de hectares pellJ numero de
índios (não importa se criança, adolescente. idade madura ou velho) teremos a cifra de
quase núJ hectares por indio, Mais exatamente: 975,27 hectares

Relembre.se, como medida preliminar de raciocinio, que se dizia ser
necessária essa quantidade de terras porque os ianomanis seriam nômades 1\.fas. como
enfrentar a situação dos indios Menkranotire, que não são nômades têm a reserva Baú, com
uma area imensa?

do Para.
Pior ainda. e mais espantosa. ea situação da reserva Baú. no Estado

4. aplicação das verbas qrçamentârias, conVênios e acordos

I. crit~os para demarcação das terras indígenas;
2. relaCIonamento com outros órgãos públicos e com organizações

não governamentais - ONGs;
3. requisitos para a admissão de antropólogos e outros cargos

específicos;

internacionais.

6. conflitos sociais, fundiários e a saúde das sociedades indígenas.

.. A Comissão será composta por 17 membros titulares e iRUal número
de suplentes, observada. a representação proporcional dos partidos ou ....âos blocos
parlamentares que participem da Câmara dos Deputados.

áreas indígenas;
5. biopirataria e exploração clandestina de recursos naturais em

A reserva Baú, dos indios Menkranotire. tínha uma area inicial de
665.600 hectares. Entretanto. a FUNAI descobriu que os indios Menkranotire brigaram
com os índios Baú e resolveu. por bem. que precisa...a haver um aumento de reserva
indlgena E esta. de 665.600 hectares. foi aumentada. mdiscnmmada. injustificada e
inexplica.velmente para 1.850000 hectares, Essa reserva fica nas proximidades da Rodovia
SantaremlCuiabà. no Sudoeste do Estado do Para. no rnuOlclpio de Altamira
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Possui Assinatura~ !)uficientes: St:.~

Tipo d. Proposição: RCP

AUlor d. Proposicão: A_"'"TO!'<10 FEIJAO E OrTROS

Data de Apresentaçio: 15/C).+'QY

Ementa: Requenrnemo ao Presiaente da Cárnara dos Deputados d::
constttutca.o de Comlssào P:·larnent3I' de lnquento aesnnada ~

lm'esu~2r ~ aru",dt(l da Funaac~l' :'\acmn..1; uo mdh\ ~ :"!. :-;',-\.1

E para qUantos índios eresenrada essa imensa área de terra? Segundo
a FUNAl esses I 850000 hectares estão sendo gmntidos e reservados para ap<nas 65
indios. Se dividinnos o total da area pelo total de melios teremos uma dfra surpreendente.
para não dizer espantosa. de 28.461.53 heewes. Ê isso ai' Cada. mdio Menkranotire.
independente da sua idade. tem direito a 18.461.53 hectares l

E esta tãlta de cmerio que precIsa ser apurada ngorosameme

Do mesmo mOGe. oret:1samos saoer Qual t: ~1 relaCIOnamento ar.
FlJl\Al com outro~ omâlls Dubllco;, t co~ O:KGs \"a1cnâo-se oos ooderes cue lhe da (
Decreto :::. raramente ~ FI..IN:\l COnsulta. um Estaao-mernoro ou um ~1urnc\p\oquando tem
oe aeciólf questão mâlgem \ia.:.. cunosamente. ha acusações sobre 3 mfluêncla que a.~

Orgaruzações Não úovernamental~- ONGs tem um processo decisono

o amropologo da FUNAl possui poderes imensos Basta ele dlter.
contra toda a verdade hisloriCa. que por detenninado local passou um indio para que.
segundo seu relatório. essa u;rra passe a ser considerada como tradicionalmente ocupada
pelo indigenas. Não existe o contraditório. nesse processo

E preciso. pois. investigarmos como esses antropólogos são
contratados. como ""vem. quanto ganham. etc

lambem e preciso que a CPI investigue como a FUNAl gasta as
verbas orçamentárias Precisamos saber o quanto é gasto com pessoal buroetitico. com
passagens de a.vião. diárias fora da sede. hospedagens e quanto é efetivamente d\~endido

com a ma.nutenção e a melhoria da qualidade de vida dos indigenas.

SGM - SECAP (7503)
22104199 11:49:30

Totais de Assinaturas;

Licenciados

Reoetidas

lIegivels

Conferência de Assinaturas
Pàg:ma: 001

000
017
000

Estas são indagaç'ões que preocupam a todos os que se sentem
responsáveis pela. condução dos demnos políticos do Brasil, E que a CPI poderá responder.
de modo cabal. auxiliando inclusive na elaboração de uma politica indigenista mais
adequada anossa realidade.

Sala das Sessões, em

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Analise de Proposição

Brasilia. 22 de abril de 1999.

Senhor Secretario-Gera:.

:'omur.r:::- ,õ. -:0558 6ennonB cue {) Reauenmento oe Snaçao Cé C='
S8'1;1C' ""Intom:, i='ellâ-: '" outroE. OUoE; "institui Comissão Parlamentar de tnquéritl.

aestinaoa a Investigar a atuaçao da Fundação NaCional do IndlO (FUNAl/". comer:
numero SUfiCiente de 5rgnatanos. constanao a refenaa prooosicão ce.

171 assinaturas válidas:
006 aSSInaturas que não conterem;
017 assinaturas repetIdas

-. Atenciosamente.

/./ ,ç .- &Y
~~~~/;;...-, t:~&h

CLÁUDIA NEVES C. DE S)dÚ
I Chefe .'

A Sua Senhoria o Senhor

Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretario-Geral da Mesa
NESTA

Assiuaturas Confirmadas
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG

2 AGNALDO MUNIZ POT RO

3 AIRTON CASCAVEL PPB RR

4 AIRTONDIPP PDT RS

5 ALBERTO GOLDMAN PSDB SP

6 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR

7 ALDO REBELO PCdoB SP

8 ALEXANDRE SANTOS PSOB RJ

9 ALMEIDA DE JESUS PL CE

10 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ

11 ALOIZIO SANTOS PSDB ES

12 ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB SP

13 ANIBAL GOMES PMDB CE

14 ANIVALDO VALE "SOB PA

15 ANTONIO FEIJÃO 'SOB AP

16 ANTONIO JORGE 'FL TO

17 ANTONIO KANOIR PSDB SP

18 ARNALDO FARIA DE SÁ PPB SP

19 ARNALDO MADEIRto PSDB SP

20 ARNON BEZERRto PSDB CE

21 ARTHUR VIRGluo PSDB AM

22 AUGUSTO FARIAS PPB AL

23 AVENZOAR ARRUDA PT PB

24 AYRTON XERez PSDB RJ

25 B.SÁ PSDB PI

26 BADU PICANCO PSDB AP

27 BETINHO ROSADO PFL RN

28 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG

29 CAIORIELA PTB RS

30 CARLOS BATATA PSDB PE

31 CARLOS DUNGA PMDB PB

32 CARLOS MOSCONI PSDB M:<

33 CELCITA PINHEIRC' PFL M~

'" CEZAR SCHIRMEF PMDB R=
3= =LAUDIO CAJAD: PF~ 8;.

3:S :USTOD10 Mf;..TTO~ PSDE U',.

OANILO DE C,t,STR~ PSDt r.L-
38 DARC: COELHC PF:" • ..
3& DEUSDETH PA1JTG",- PF_

<o DINO FERNANDES PSDS "'-
41 DR HELENO PSDB "'-
<2 EDINHO ARAUJC PMDB S·

43 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

44 EDUARDO PAES PFL RJ

45 EDUARDO SEABRA PTB AP

46 ELCIONE BARBALHO PMDB PA

47 EUSEU RESENDE PFL MG

48 ELTON RDHNELT PFL RR

49 EMERSON KAPAZ PSDB SP

50 EURlpEDES MIRANDA PDT RD

51 EVANDRO MILHOMEN PSB AP

52 FÁTIMA PELAES PSDB AP

53 FERNANDO GABEIRA PV RJ
54 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

55 FERNANDO ZUPPO PDT SP

56 FRANCiSCO RODRIGUES PFL RR

57 FRANCO MONTDRD PSDB SP

58 GASTA0 VIEIRA PMDB MA

59 GERSON PERES PPB PA

60 GERVÁSIO SILVA PFL SC

61 GILBERTO KASSAB PFL SP

62 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA

63 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

64 GUSTAVO FRUET PMDB PR

65 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL

66 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN
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Assinaturas Confirmadas 142 ROBERTO ARGENTA PFL RS

67 HERÁCLITO FORTES
143 ROBERTO BALESTRA PPB GO

PFL PI 144 ROBERTO BRANT PSDB MG
68 HILDEBRANDO PASCOAL PFL AC
69 IBERE FERREIRA

145 ROBERTO ROCHA PSDB MA
PPB RN RJ

70 INÁCIO ARRUD;'
146 RODRIGO MAIA PFL

PCdoB CE MG
7' INOCENCIO OLlVEIRh

147 ROMEL ANIZIO PPB
PFL PE MG

"O IRIS SIMOES
148 ROMEU QUEIROZ PSDB

PTB PR 149 ROMMEL FEIJO PSDB CE

" JAIR BOLSONARC PPE RJ 150 RONALDO CEZAR COELHO PSDB RJ
.- JAIRO :::ARNEIRC PF.. BM RUBEM MEDINA PFL RJ151

JANDIRA FEGHA~ P:do6 RJ 152 SALATIEL CARVALHO PMDB PE
7f. JOÁO ALMEID':' PSDS BA

JOÁO CASTELC
153 SAULO PEDROSA PSDB BA

PSDB MA 154 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA
7f JOAOLEÁO PSDB BA

79 JOÁO RIBEIRO
155 SERGIO BARCELLOS PFL AP

PFL TO SÉRGIO BARROS
80 JOÃO SAMPAIO

156 PDT AC
PDT RJ SÉRGIO CARVALHO RO

81 JOÃO TOTA
157 PSDB

PPB AC 158 SÉRGIO REIS PSDB SE
82 JORGE COSTA PMDB PA
83 JORGE TADEU MUDALEN PMDB SP

159 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE

84 JOSE BORBA PMDB PR
160 SIMÃO SESSIM PPB RJ

85 JOSE CARLOS I.tARTlNEZ PTB PR
161 UBIRATAN AGUIAR PSDB CE

86 JOSÉ L1NHARES PPB CE
162 VALDEMAR COSTA NETO PL SP

87 JOSE MELO PFL AM
163 VALDIR GANZER PT PA

88 JOSE MENDONÇA BEZERRA PFL PE
164 VANESSA GRAZZIOTlN PCdoB AM

89 JOSÉ MUCIO MONTEIRO PFL PE
165 VIC PIRES FRANCO PFL Pt..

90 JOSE PRIANTE PMDB PA
166 IVERNER WANDEP.ER PFL PF'

91 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
-:6- XI CO GRAZIANO DSDB SP

92 JOVAIR ARANTES PSDB GO 168 "=DA CRUSIUS DSDB RS

93 JUQUINHA PSDB GO
169 ZENALDO COUTINHG PSDB PA

94 JURANDIL JUAREZ PMDB AP ~70 ZILA BEZERRA PFL AC

95 JUTAHY JUNIOR PSDB BA 171 ZULAIÉ COBRA PSDB SP

96 LAIRE ROSADO PMDB RN
97 LAURI, CARNEIRC PFL RJ
9E LAVOISIER MAl;' PFL RN

9:: _:::0 Ai..CAhlTAR":' PSD8 CE Assinaturas que Não Conferem
100 L1DIA QUINAN PSDB GO 1 DR. BENEDITO DIAS PFL AP
101 LUCIANO CASTRO PSDB RR 2 EUNiclO OLIVEIRA CE
102 LUIS BARBOS;'

PMDB
PFL RR

103 LUIZ FERNANDO PPB AM
3 GERSON GABRIELLI PFL BA

104 LUIZ PIAUHYLlNO PSDB PE 4 NELSON MARCHEZAN PSDB RS

105 MANOEL SALVIANO PSDB CE 5 PHILEMON RODRIGUES PMDB MG

106 MARCELO BARBIERI PMDB SP 6 VICENTE CAROPRESO PSDB SC
107 MARCIO FORTES PSDB RJ
108 MARIA ABADIA PSDB DF
109 MARINHA RAUPP PSDB RO Assinaturas Repetidas
110 MÁRIO DE OLIVEIRA PMDB MG
111 MÁRIO NEGROMONTE PSDB

1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
BA

112 MARISA SERRANO PSDB MS
2 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP

113 MOREIRA FERREIRA PFL SP 3 ANTONIO KANDIR PSDB SP

114 MORONI TORGAN PSDB CE 4 AYRTON XERÊZ PSDB RJ

115 MUSSADEMES PFL PI 5 DANILO DE CASTRO PSDB MG

116 NARCIO RODRIGUES PSDB MG 6 JOÃO LEÃO PSDB BA
117 NELO RODOLFO PPB SP JOSÉ MELO PFL AM
118 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

119 NELSON OTOCH PSDB CE
8 JOVAIR ARANTES PSDB GO

120 NELSONTRAD PTB MS 9 MARIO NEGROMONTE PSDB BA

121 NEUTON LIMA PDT SP 10 NELSON MARCHEZAN PSDB RS

122 NEY LOPES PFL RN 11 ODíLlO BALBINOTTI PSDB PR

123 NICIAS RIBEIRO PSDB PA 12 PAULOFEIJÓ PSDB RJ
124 NILSON PINTO PSDB PA

13 RICARDO FERRAÇO PSDB ES
125 ODELMOLEÃO PPB MG

126 ODíLlO BALBINOTII PSDB PR 14 ROBERTO BRANT PSDB MG

127 OLAVO CALHEIROS PMDB AL 15 ROMMEL FEIJÓ PSDB CE

128 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR 16 SAULO PEDROSA PSDB BA

129 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM 17 YEDA CRUSIUS PSDB RS
130 PAULO FEIJ6 PSDB RJ

131 PAULO MAGALHÃES PFL BA PROPOSTA DE FISCALICAÇAO E CONTROLE Nó 8, DE 1999

132 PAULO ROCHA PT PA (DO SR. VALDECI OLIVEIRA)

133 PEDRO CANEDO PSDB GO

134 PEDROHENRY PSDB MT

135 PEDRO VALADARES PSB SE Propõe que a Comlssáo de Agricultura e Política Rural
RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE

realize,
136 com apoio do Tribunal de Contas da Uni:!lo, auditoria no contrato

137 RAIMUNDO SANTOS PFL PA firmado entre B: Companhla Nacional de Abasteclmento (CONAB J e a

138 RICARDO BARROS PPB PR
empresa lOS informática no ano de 1997.

139 RICARDO FERRAÇO PSDB ES

140 RICARTE DE FREITAS PSDB MT I
141 RITA CAMATA PMDB ES (NUMERE-SE E ENCAHINHE-SE f. COMISSAO DE AGRICUL'Ij~RI'. - POL::':TICJ.

RURA:'. PUBLIQUE-SE,
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Sennor Presidente.

Com base no art. 100. § 1°. combinado com os arts 60 .
Inciso /I. e . 61. § 1° do Regimento Interno. proponho que Vossa Excelência
que, ouvido o Plenário desta Comissão, se digne a adotar as medidas
necessárias para realizar uma auditoria juntamente com o Tribunal de Contas
da União relativa ao contrato firmado entre a CONAB e a empresa Ias
Informática que garante a esta empresa em "caráter exclusivo a
responsabilidade pelo atendimento e comercialização de seus produtos e
serviços para o Projeto de Reestruturação Administrativa com Mudança na
Tecnologia da Informação na CONAB".

JUSTIFICATIVA

A revista Isto É desta semana traz matéria exclusiva sobre
negócios entre a Microsoft através de suas representantes em Brasília a
TBA Informática e a Ias Informática, com o governo federal. Segundo a
matéria um dos contratos firmados refere-se a empresa Ias e a
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB-. A matéria dá conta
que o senador Carlos Wilson (PSDB-PE) teria solicitado ao diretor da
CONAB na época. Roberto Campos Marinho. que arranjasse contratos
para a Ias. Em 08 de outubro de 1997 Marinho através do oficio n,o 238
97, comunicou a escolha da Ias como parceira da CaNAS.

Tendo em vista a gravidade das denúncias veiculadas por
esta revista de circulação nacional e por crermos pertinente a realização
de auditoria conjunta entre esta Comissão e o TCU no sentido de
fiscalizar este contrato e garantir a total transparência deste ato do
poder executivo é que encaminhamos o presente..

Sala das Sessões. em 06 de Abril de 1999

~" i/~, t/.dlh,~
{leputado VALDECI OLIVEIRA (PT/RS)

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA0 REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Tnul(l j!

Dn~ ORLJÀOS D-\ C'\\I-\R'

Capllulo lIi
DA PROCLIRADORlA PARL.-\MEl\:l AR

Seção X
Da FiscalIzação e Comrole

Art. 60 Constituem atos ou fatos sujeitos á fiscalização e controle do
Congresso Nacional, de suas Casas e Comissões:

II - os atos de gestão administrativa do Poder Executivo, incluidos os da
administração indireta, seja qual for a autoridade que os tenha praticado;

Art. 61. A fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta, pelas Comissões, sobre matéria de competência destas.
obedecerão às regras seguintes:

§ 1° A Comissão, para a execução das atividades de que trata este artigo,
poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União as providências ou infonnações
previstas no art. 71. IV e VIL da Constituição Federal.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDl"

Ofício n° 493/99 Brasília. 7 de abril de 1999 Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Senhor Presidente.

Nos termos dO al1. 13í do Regimento Interno Oê

Cámara dos Deputados, soliCito de Vossa Excelência a determinaçáo de
providências no sentido de ser numerada e despachada a Proposta de
Fiscalização e Controle - do Sr. Valdeci Oliveira - que "Propõe que a
Comissão de Agricultura e Politica Rural realize. com apoio do Tribunal
de Contas da União, auditoria no contrato firmado entre a Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB) e a empresa lOS informática no
ano de 1997.".

Respeitosamente, )

~A

Deputado DILCEU SPE~I~O
Presiden

À Sua Excelência, o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

Capitulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 100. PropoStção é toda matéria SUJeita á deliberação da Câmara.

§ 1° As proposições poderão consistIr em proposta de emenda á Constituição.
prqieto. emenda. indicação. requenmemo. recurso. parecer e proposta de fiscalização c
controle.

Tltuio \"
[I \-\J>RI"CIAC},(l I)·\S PROPOSICOI:"

~apltull1 i.
DO RECEBIMe'\li) L DA DISTRIBUiÇÃO \)AS PROPOs\ç6ES

Art. 137. Toda proposição recebida pela Mesa sera numerada datada.
despachada às Comissões competentes e publicada no Diàrio do Congresso Nacional e
em avulsos, para serem distribuidos aos Deputados. às lideranças e Comissões.

§ I" Além do que estabelece o art. I~S. a Presidência devolverá ao Autor
qualquer proposição que:

I - não estiver devidamente fonnalizada e em tennos;

II - versar matéria:
a) alheia à competência da Câmara;

b) evidentemente inconstitucional;
c) anti-regimentaL

§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, poderá o Autor da proposição recorrer
ao Plenàrio, no prazo de cinco sessões da publicação do despacho, ouvindo-se a
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Comissão de Co~stituição e.J~stiça.e.de ~edação, em igual prazo. Caso seja provido o
recurso, a proposição voltara a Presldcncla para o devido trâmite.

.......................................................................................................................,..

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

INDICIlÇJlO N" 175, DE 1999
(DO SR. JORGE COSTA)

Sugere ao Poder Executivo, por interméd~o do MJ.nJ.sterlO da
Saúde, atenção quanto as medidas preventivas de propagação da
AIDS no território brasileJ.ro e dá outras prOVidências.

AIDS. especificamente. como tamb~m os pengos da contammação ria Juventude atra\es dJ.~

doenças sexualmenre tr.lnSmiSSlVels -I coagentesl t.: do uso de drogas DU~ põem em pengo ~

\imhdade dos adoiescemes do nosso Pu!.:'. em rodos os nl\elS d~ >.:nsmo iunaJment~h

Deputado JORGE COSTA (PlvIOB - PAI

(RECEBO COMO INDICAÇAO {RICD, lIRT. 113). NUMERE-SE, PUBLIQUE-SE
E ENCAMINHE-SE. :

Senhor Presidente.

SGM/P n° :l3 Brasília. :0 de :.bri: de 1999.

Nas termos reh,rrmentais. solicito a: Vossa Excelência que 5c!J:I encaminha.do

requenmento ao MiniStro da Saude. Sr. Jo!)e Serra, pedindo atenção quanto as medIdas prevennvas

de propagação da AIDS no terntóno brasileiro. tendo em vista os dado!i da UNAIDS (orgamzação

das Nações Urudas responsável pelo combate a epidemia I, que indicam que a AIDS continua

crescendo no BrasJl e no TerceIro Mundo, afetando maJS a população de baixa renda e,

ultimamente. a população femmina.

Informações chegam até nós de que a epidemia está se heterossexualtzando

principalmente no Sul e Sudeste do PaIS, havendo aumento da propagação pnncipalmente devido a

resistência. do virus a farmacos, embora não nC&'lJemos que o Governo está. tãzendo a. sua parte no

aporte de medicamentos e asslSlênc13 médIco-hospitalar aos mfectados pefo VInIS da AIDS

Ha nt.:ce:;sldadt.:. ponamo. de se mtenslticar medidas preVentl\'lU; que

lOcluam a cducaciio de enSinO fundamenwi ~ DT~-CbcoJllr. mio ,<;{) contra a AIDS como mmbem com

todas as outras doenças sexualmenre rransmISSI<,elS (D5TsI poIS. a proteção da cmm~J. desde o seu

nascimento e multo Importante para que a doenca não sr.: propa!:-JUI:. tendo em \ 15m Que qO~o do::.

casos da AIDS pedIárrica no PaIS são devidos as transmissões matemo-mfantIs. que oodem

mamfestar-se durante a gestação. pano. pos~Dano e na amamentacão

Como óar oroteção tl.O t~to e;lO recem-nascldo a nãl; s~r m:lo mal;-'l10stlCO, (.

mais precocemente POSSI\t::l. na gestactlll tl.trél\~:- UO, testt:~ uurame 1\ ore-natal :! t-':5~;;: raOtao:; at.:

mesmo no oa110 ~ a~'1 hzando 0' resultado·

nn::\'lmt1\'o do teto t: ao rt:c~m·na.=.'::IJ., :'lJ.t:ll.'mt'~. r{lf OUtrll iauu. lJU": ~c!;una(l tl o~~aulsador ü ...

tundação 05\aldt~ Cruz.. rranclsú' macIP b:!:<il)' .) JnlJ1\lclUll lJUantJo t:S,J soor~ tr.ltJmenW CDJT,

uma combmação efiCIente d~ anu-rcrro\"lrar" 5U.1 carga "'Iroi se reduz subsranclalmenre (as vezes em

nlVel5 mdetectavei5 pelas teCnlt:<1!> usuais/o (I que não so faz com que de. da melhore. climcament~.

e retome as suas atiVidades cotidianas. como diminUI sua mfccHvldade. ou se.IU. a sua capaCIdade

de tmnsmtur o HIV a tl:rcelrO~ "

No mesmo mClOCIOIO. diZ amda o pesquIsador: "0 que aconteceria se uma

população estlvesse sobre menor cobertura do;; antHetrovirais, quando comparada a5 demaIS

populações?" Isso faria com que a população se tomasse mais capaz de transmitir a infecção

quando comparada as populações sobre tratamento mais efiCiente e mais abrangente

Tudo nos faz crer, portanto. que os estudo!) demonstraram que o AZT

mirristrado a gestante pode impedir a tragédia. de vennos nossas crianças mfectadas pelo virus da

AIDS (HIV).

Que se reforce, tambem. com a possibilidade de melhores cuídados da

gestante durante o pano no caso da conduta a s~r tomada durante a ruptura da bolsa d'ãgua. etc.

Todas essas medidas. tenho certeza, têm menor custo do que os tratamentos ,Ç~ímos e de pouco

rcsult3do com o recem-nascJdo

Em tàce do exposto aCIma. solicno. \'eementement~. que se dIsponibilize o;;

testes de AIDS refendos em todo~ os pOSTOS de saude pre-natai e maternidades da red~ publica 0(1

PIlIS. assim como também a obngatonedade da educação de saude. focalizando não so a questão d:1

Sennar Deoutao::::

Reoonanao-me ao Recuenmemo ce sua aurollâ oataco 06 :~

'=-:: mare::: ::::~ corrente an:. ::::omenoc soucn.acã:. ae encammnamem::: aa~

conslaeracáes nele elencaaas ao Sr MInistro ae ESt8aO Da Sauae, Sr. Jose
Serra. comunIco a Vossa EXC81énCla aue soare o assumo. exareI o seguinte
aespacnc

"ReceDD como Indicação (RICO. ar! 113). Numere-se.
publique-se e encamlnhe~se.-

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de
elevado apreço e distinta conSideração

'VI. "-.,,------
MIC\EL fEMER
P;~id;mle

A Sua Excelência o Senhor
Deputado JORGE COSTA
Anexo IV. Gabinete 410
NESTA

"LEGISLAÇ.:i,.O (,ITADA A"EXADA PELA
('O()RDE"AC\O DE ESTl'DOS LEGISL\TlVOS .. CeDI"

REGIME~TOI~TERNO

DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capítulo III
DAS INDlCAÇÕES

An 113. Indicação é a proposição atrave, da qual o Deputado:
I - ,ugere a outro Poder a adoção de proVIdência. a realização de ato

.ldmIl11~tratl\-n (lU d~ gescão. (lU o í!nVIO d~ pro.I~W sobre 1.1 matena de sua iniciativa

exclusiva:
11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado

assunto. visando a elaboração de projeto sobre mater!a de iniciativa da Câmara.
-~ l' ""'.u i11pot~s~ do mC1SO I :l indicação ..~rn obl~to de requerimento escnto.

t~snacnado ndo l)re~Identee nublícado no í"llarm do ('il11f?:resso SaclOnai.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 374-A, DE 1996

(Do Senado Federall
PEC!'" 27/95

Ga ~c~'a 'o5'oaçj;) 31lnea F!" ::0 mClso 11 ;JO § 5'= ao artlgo 128 da ConstitUIção
F':ldera: :enac ~z.r-::ç;r ~a C;;;'Tilssáo de Constl:Ulc30 e Juslles e ae Redacáo. peja
'<::Cn1lss:úlhdade ae:tJ e C1a do: nO 306/96 aoensaoa •

§ 4· Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

I - a forma federatiya de Estado:

11 - o voto direto. secreto. uruversa! e penódJco:
III - a separação dos Poderes:

IV - os direnos e garanuas mdiúdll3ls.

. ,§ 5· Amatem constante de propoSl3 de emenda "'.1eitada ou hayida por
preJuOl= mo pode ser objeto de no\'a propoSl3 Il.1 mesma sessão legJSlau\'a

.... I '1 \ J{ I f I

TíTIa..Q IV

DA ORGA.''IZAÇÁO DOS PODERES

CAPffi1.0IV

DAS FtJ:-IÇÓES ESSENClAlS ). Jcsr.ç.\.

SEÇfo!

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

'\'.; ~k-$J~; da C:lInJrJ do:. O"pul.1dos e do St:n~dn Fedaal. noS lennl)~.:Io *3<:1 do an 60
do.! Ct1n<...t1tU14'jt' F;,:do:rJ:. N(\nlUl:.:J.m a ::'t"gumt~ Emt'nda ;1\) te\lo ("onslHuclOnaJ

Do A1JNISTERIO PLIJUCO

Art. 128. O Ministério Público abrange:

I - o Ministério Público da União. que compr""nde:

I - as seguintes garantias:

a) vitaliciedade. após dois anos de exercicio, não podendo perder o
cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante
decisão do órgão colegiado competeme do Ministério Público, porvoto de dois
terços de seus membros, assegurnda ampla defesa;

c) irredutibilidade de vencimentos. observado, quanto á remuneração,
II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer titulo e sob qlL'l1quer prete~10, honorários, per-
centagens ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercia!, na forma da lei:

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qlL'l1quer outra função públi
ca. salvo uma de magistério;

e) exercer ati\idade político-partidária. salvo exceções pTe\istas na lei.

§ 5· Leis complementares da União e dos ESl3dos. cuja j~~~~~'~"
fucul~da, aos respecuvos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização
as atnbUlções e o estatuto de cada Ministério Público. observadas. reIativa~
mente a seus membros:

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

. : :";-;'.~:.;': 1·:'::':::". -:.:; .::':

::":..~~~';:-i.::'~.. ~ _~':"-o::: .0__ ~ __

............................................................................
:;~ ~;;~ .,~:~ ~:, i,;~d~" ;,;.::':.:.=o-pa!"::'o;::~d."

:1 -

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEHACÃO DE ESiU~OS LEGISLATIVOS-CeDI"-CONSTITUIÇãO'

REPúBLICA rEDERATIVA DO BR..ASIL
1988

::~ ~~ ~7: _:~~~~o :"~~~~~~ ~:·,,~\~.;~:~~::·::~'=a~C' .:~~;;~~ :~~~:;~;: ~\:'~=~aç~c;: :r::.:::
";"\r:. :,::; .

TiTuLo IV S I N o P

DA ORGA.~"I7_\çÁO DOS PODERES

CAPinlLoI - .:::

Dl) PODER LEGt5L/\ID!O

&ç/.o 1m

Do PROCES~O LEGl:;L.~T;F:J

SUllSEç.'O 11
DA E\IEXDA A CO.\'SYlTUIç.:[O

í:'

':.:.:.

~. :::".:....:..-.~

::';.: ',::".:

-=7".. -'00-::
:::.:::-:.:..:

::I"" .' '~- /:;.;:: _-=;: _:. ~ '~: -.: •• '0'

~.:. ::.:;: ':

: .~':, ; . .:: .

:.,;:.T'i~ ~o:

_'7.=. __

.:..;:.: o::::

I - de um terço, no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal:

II - do Presideme da República:
III - de mais da metade das Assembléi3s LegJslatiyas das unidades da

Federação, trulJUfeSlJlldo-se. cada UIna delas. pela maiona relativa de seus
membros

§ I. A Consutuição não poderá ser emendada m yigéncia de interven
ção federal. de estado de defesa ou de estado de sitio,

§ 2. A proposta será discutida e yotada em cada Casa do Congresso
Nacional. em dois rumos. considerando-se aprovada se obuver. em ambos,
três quintos dos yotos dos respectivos membros,

§ 3. A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. eom o respectivo número de ordem.

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
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En::.::.::-.::-.:.c a ~;::'$:::E:. S:-:,:''?:t.;'::'::'=', :::'>:1 C€
s-s=- :!:.:.z~-a:.:.j.:: ,;;. ~€'\':s!= ja ;á:r.2:!'';'; =.::>s :'-3:pu.~a.:ics, a ?:-cpcsta

~~~:~~::-~~~ ~~;:~~:~~:'~~~;ã:~á::C;1C~~' ~:~a=i;95à Zi-=:C{;~~a~::~:" dâ~
::1::::'5;: :: de § :;0 de a:-:. :?B da C=~st:::~iç.ãc =~::l.€:!"al"

ArI ::" ESli1 r::le~.l C'l::.mruclanal cnrr.1 em \l~Or n~ dUI OI: SUl

:llJo:!.:.1';.à:. rt..... f\gl.l;li .1i dl~i'f'~l.:ue~ 't":l .:n::lt;lOt>

JI·STlFIC\Ç.\O

1 A r":'l~:nUl.;àl" rl:Q.cr;l1 "Igeme. depOiS de dar trwrncnlQ

,j/Slln!!U1do .Ia Mm:-:óccna Ptlbilco .;omo mstlculç.io pctTfWlencl:•.(:$sc1IClzI .1 funçio

jurisdicional do Eswlo, esubeleceu. no § S' do ano 128, .. garantiu (inci50 I) e ..
vedações (mciso fi) I que esdo sujeitos os seus membros

QuantO ... vedações, • a1m.. "c" do mciso 11 desse anigo, lO

proibir o exerclcio àe atividade polirico--pmidiria. o faz de manàra n10 absoluta.
releganào a nonna infra-constltuaonai a abertura de exceções'

"An. 128

II • LeiS Compiementarc5 :3 L'mio e dos Estados. cUia
micwl\'il e facultada aos re5pe:t:\'o~ Procuraaores GCta.l·s.
estaOeleccri" a orgarllzaçio. :loS aonDulCõcS e o estatuto de .:ada
Mimsteno Pilblico. observadas. rcia.tl'.·amente a seus membros

I· .

II • I.S seguintes vedações

Deliro. no~ r:nno<: fÍ(I:U1. I.iZ. cc :mo j.i:O. amoo.. lio R.K'D. -;
rl:S.:lD:~n$:"c:1" d:::- FE.t·. w~· ~-·EJ6 :.' :f.õ6t'% d:! rr:c :l~ ~?'91

Dct':nmno. \)lUiOmII1. :1 tr.Ui1ll..açao Conrunl3 U:l:~
j"~"16 ~ :'!6 ~{ t:OUl :: Fr:c::à~:L:l:l C~ Pí::ll:::'--:l. por :e rr:::tar rl~

flfOpO!ilÇàv 'IOllOd<l 110 :;:nad" r :Ó~ ()tiCI::~t :l Cünn~5:J(
I~quert'me:: o:po~. pulJu'lu:.',:;= ~'1 M
Fm o :;' C'"! . 93. r$sm.'Ei'lTI

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E J, -

Of ':It.f(~-P/98

Senhor Presidente.

Brasiha. 19 àe ma;-ço de 1998

e) e:r;ercer a.tividade ?ohtico·pa.rtidiria. salvo nceçõ~

pmÍJwna JeL"

Alem disso. O art. 29 do Ato das Disposições Constllueionais

Transitarias admitiu expressamente. àqueles que eslÍvessem no exerclcio de auvidade

poIitica. ate pelo desempenho de mandato. I SUl continuidade.

"Art. ~9, Enquanto nio apro\'adas as leis complementuês
relativas ao Ministério Público e a Advocacia GerJ.! dI t:niio.

§ 3- Poderi optar pelo regime anterior. no que rcspe1ta às
pramias e vantagens. o memoro do Ministerio Público admitido
antes da promulgaçio ..da Constituição. obiervand~se, quanto às
vtdaç6es. A SITUACAO JURlDlCA NA DATA DESTA.' (Isto
•• S deolJllJbro de 1988).

Solicito a Vossa Exce!enClp. exammar a :Joss~~;::dade de
pro"TlQver a oesapensação das Propostas de emenaa ã ConsmUlcãer ae n.:ls 305/96 e

374/96 03 de nO 59195 em tramitação nes!a ComIssão. conforme requenmento de
Depu:acc DarCI Coelho em anexo

Cordialmente,

~~
.

'!~ i

D;'potaàG -OON'Ü CH
Vice-Presidente no exercicío da Presídêncra

A Sua ExceléncI3 o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. PreSIdente da Câmara dos Deputados
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 306, DE 1996

(D\' Sr Re;!15 d~ Oh"elr3 c Outw~l

~~7":";_ I T",~I:.(l.1" ltn;:~ 1.>. ;"ríl'"t' •• ·,:.~" Ul:~''') 1:.

;jr.. --, "",,l ••,.fln:'tl~~::i: :"''';,-:-.11. :'.lr.1 ;r(·1';: ......~ l'l

As Mc:..l~ J.l C.iliUt~ dLl~ Dc;::tJ1.ld<h c do Sen:ulo Fc.ilff.1l no~

I=OS de U\ t,f, 013 COMtlll>I.;.;i'J r,dl!r~:' ;JromL:I~:m: a Sol'i?tllnll: Emend.l J~ 11:'\10

.:omm:u.::cr..:l!

An !~ O m 1:5. ~ ~d. 11, i1lml.','J -1:- di1 COIISlltUlo;.UC Fedctal

puu li ter:l ;egtJJnte reá4ção

~AJ1 1:5

11·

~ Editada a lei ccmplemt:nt~ que dispôe sobre o ~ilUsterio

PúbiCO da t:niio. I quc se refere o aQ!J' do ar. :9 Oa ADC:. preV1sta..no § SO do ar. :::8

da ConsmUlção - a Lei Complementar r.' "':. Qt: ::. cc m3.lo o:: n2~3 _. hosoeaa e.a 15

segumtts dlspoSlcàes

•Art :! ': E vedado ao merncro do Mintsteno Pubilco da
UNio

\' • ex.ercer atividade poinico-panidariL ressalvada a filiação
e o direito de afastar·se piU'a exerCer cargo eletivo ou a elt:
concorrer ..

Art. ,:!04. O rnembro cio Ministerio Público paderâ aiasw.se
do «eraclo de su.. funções pari:

·.. ···· ..i·v·~·~~~~~;·~~g~ ~·I~~i~·~·~~~· ~~~~ p;~.~~;.;;'j~j.~~.~ el~
concorrer. o~servadas as segun:tt:s condições

110 a:.&stamento sera~ e sem remuneracl0. durante
o penado entr~ ~ .escolha. como candidato a cargo eletivo em
convenç1o p~ldanl e a ....csDera do registro da candidatura na
Jw:uça Eleitoral.

b} o afutamenlo sera~ il panlr do dia do reg:istro
da =didatur. pell Justiça," -

"Art. ~Ol Nio podera concorrer i promoçlo por
merecimento. Ite um dia apos o regresso. o membro do Ministerio
Púbüco ciJ l'Nio afa.stado aa ca:Tclra para

I • exercer cargo eietl....o ou a ele .:oncorrer.·

Na forma ao m. 6::. ~ ~c. inCISO 11. Lime.! "c"
-.-\n , .

~ :( São il~ InU:tilU\a ac Preslaente:ia k,eoubllc<\ as leiS Que:

j I o:-li!i1mza;ào ~o :-'1tntster,o PUDi!.:v ca L'niio. BEM
COMO :-;ÓRMAS GERAlS PARA A ORGA.'lIZACÃO DO
MlNISTElUO Pl'BLICO DOS ESTADOS. DO DISTRITO
FEDERAl. E DOS TERRJTORJOS:

veio a lume. antes da Lei Complementar nO 75i91 . .a Lei ntl 86::5. de 1:: de fevereiro de

1993. que "iMltul a Lei Orgãruca ~aclona.l do ~11t1istt:no, dispõe sobre, norrna.s gerais para
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a. orgarnzação co ~ilDistcrio PÜOIC\1 aos Estados e da outras proVJàêm:ias", cujo a..'1 44

ren.

Estas são as razões que nos levam a esperar a apro\-'açào da
presente proposta de emenda constitucional

...An 44 Aos membros ào MiJ)GÍerio Publico se aplicam as
segomr.. vedações /

Sala du Sessões, em de de 199

ASSINATURAS CONFIRMADAS o o o o o o • o o o • o o o • o o • :

ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM••••• o o •• o o o o ,

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICEl!CUJlOS o • o o o ,

ASSINATURAS ILEGIVEIS. o •• o • o o 0'0 o • o o o •• o o o o

TOTAL DE ASSINATURAS o o o o o o o o • o o o • o o o o o o • o o

Nlo obstante ser 3 Lei nO 8.625/93 anterior. de meses. a Lei

Complementar n= 75193. o ano 80 adiantou'

• ~~. 80. Aplicam-se aos Ministerios Públicos dos Estados..
Subsldliriamente. as normu da Lei Orgânica do Ministerio Publico
da Uniio"

Alem disso. o art. :S7 da Lei Complem~ntar nO 75/93 amda
garante

..An :30- A[lhcam·~e suoslàW1amcme aos membros do
MIr1~steno PU~llCO ca L'mão a5 dlSPOSICões ger:lJs reierentes aos
set'\'~ores ?llOitCOS. :~soettac.as. quando for o caso. as normas
eSpeCl:t1S .:onucias nesta :"c: Compiementar..

É na Lei nll 8 11::, de !: de dezembro de 1990, que "dispõe sobre

o regime juriàico àos servidores publicas cbás da l:nião. das auwquias e das Fundações

Públicas Federais que se vio encontrar

..Art. 103, Conl.ar-se~a apenas para efeito de aposentadoria e
dispornbilidade

111 - a ilcença para atividade poluica.. no caso do In, 86. § 28•

•An: 86 O sen,dor t~rà direito a licença. sem remuneraçio.
dur':nt.e. o penado que mediar entre a sua escolha em convençio
pamcüria.. ~omo candidato a cargo eletivo. e a vespera do registro
de sua cancldaEura perante a Justiça Eleitoral

"

§ l- O servidor candidato a carRO eletivo na localidade onde
desempenha suas funções e que exerÇa cargo de d!('eçãa;"ôhcfia..
lSSCSSOramt:nl.o. arreadação ou fiscalizaç3.o. dele !Im afastado. a
partir do dia imediato ao do regIStro dc'Q1a. candidatura per.ultc a
JUSttÇa Eleitoral. ate o lS8 (décimo qwntO} dia. segumte ao do
pleito ,-

§ 2' A paror do regIStro da candi~'ê ate o 1~" (deCImo
qUInto, dia seguinte da eleição. o servidor ia:.ra Jus a heenca como
se em efenvo exerClCIO estivesse. com 2. remuneração de que tma
oart41"

~ Durante os trabaihos de reVisão constltuclOrta:. naaa menos que

4' propO!itas De emenCAS rC\,sIOrtalS ~.Jldaram de prOibir. sem exceçào. o exerClCIQ da

atividaôe político-parlldaria por membro do ~fi01Steno Publico. como se' poõe verificar no

Parece: nll 3Z. de 1994. RCF, do Relator. Depuaào l\"ELSQ}: JOBIM. fi!> 12113. levando

. a ser encampada 2. sugestão no SubsltwttvO oferecido

No Il11gis,erio de JOSE AFO~SO DA SILVA, in Ct.:RSO DE

DIREiTO CONSnn;CIONAL POSITIVO. Malheiros. 9' edição. 1992. pp 513/514. ao

Miaisterio PUblico se
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ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOs

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda à
ConstitUiçãO, do Senhor Regis de Oliveir-a e Outros, que "Altera a redação do art.
128, § 5°, li, alínea "e" da Constituição Federal, para proibir, sem 'exceções, o

ASSIlIATtrnAS QUE lIAo CONFEREM

ANTONIO BRASIL
ARMANPO COSTA
CtlllHA LIMA
EDUARDO MASCARENHAS
FATIMA PELAES
JOAO :PIZZOLATT!
JOAO RIBEIRO
HARCONI PERILLO
NEWTON CARDOSO

Brasiha. 25 de ian.lro de 1996.

':)
Senhor Secretãrio-Geral,

EDtiARDO BARBOSA
FRANCISCO DIOGE..~ES

JtJLID REDECKER
Or.t. se se quis estabelecer pualelismo entre as posições dos

magistrados e dos membros do Ministerio Publico. atribuindo~lhes as mesmas ganultt3.5.

não privilegias pessOllS. mas pretTog3.ti....as. da. funçào que exercem. de vita.liciedade.

i~ovibilidaàe e irredutibilidade de vencimentos lart. 95. I. 11 e IH e art. lZ8. § 5-, J. "a".

"b" e "c"" nio se poàe toierar quebra. dessa simetria.. abrindo-se 'exceções~~.v~dações'
5 Por uitima. quer-se salientar que. com 2. supres~sugerida.

pretenc:e.se jaze~ .:or.: aue os memOTOS c.o ~lI:usteilo Público ~e aedlquem tDtegrn.jmerne,

como converr.. 2.S ele\'aaas funções: Que o 1 extc Suorerno lhes reservou. destacanao a

Instlnnçào. qlW5 se.l~ "a ddeu da ordem Juridica. do regime democrãtico r dos

interesses sociais e indi,,·iduais indispom\'eis" la... :::7.~) ',-

-preordenanm garQJl1las de lmparclahdade na forma de vedação
(m. 128. § S(I" ~J-óe, receber 3. qualquer utulo e sob qualquer
~retexto: ~ona~os. percentagens ou custas proccsSlWs: exercer a
ex:C11.;. partiCipar de S?cle~~~ comercial, na forma. da lei;
.br . ainda que em dlspomb~h~e. qualquer outra função

pu . ~ca. ~? uma de magIsteno; e eXercer atividade
p?litJ~PlUtl~a.. salvo erç~fõesprt!Vlstas em It!l (aqut como se
~~~sea ....áh.ula.; se a lei nio for cautela,sa • desfaz.se tudo o

Tais prantw de imparcialidade tambem aparecem na

Conniruiçio em relação aos magistrados (art. 95, paragrafo único). Todavia., quanto ao

exercício de atividade polidc:o-putidãria Jinciso lU} nio consta o apêndice inserido na

alinea "d~. do inClso lI. do § S-, do ano 128: ·salvo exceções previstas: em lei."
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...n:icio de atividade politico-partidária aos membros do Ministério pabllco,".
contem número suficiente de signatários, constando a referida proposiçao de:

180 assinaturas válidas;
009 assinaturas que não conferem;
003 assinaturas de Depurados licenciadas: e
001 assinatura ilegível,

/' AtencioSjlm;,/te. /

{00 // }rtY,-,..J~
EGIO ALMEIDA ANDRADE
v Chefe

A Sua SenhOria o Senhor
Dr. MDZART VIANNA DE PAIVA
Secretáno--Geral da Mesa
NE STA

"~=G:SL:'CÃO CITADA ANeXA0/. P5~
CCO~C5NAÇ:'Cc!: ESTUDOS LEGISLATlVCSo.CeOI"

CqNSTITUIÇAo'
REPUBLICA FEDI:RATIVA DO BRASIL

1988

TIT1iLO IV

DA ORGA~lZAC;ÁOoos PODERF.s

C."'lT1iLO I

Do PODER LEGlSLAllVO

SEC,<O I7IJ

Do PROCESSO LEmSi.-.fTWO......................................................................................
SI'llSEÇÃO 11

DA EMENDA A CON!:TfTUlCÀO

An. 60. A Constlluu;âo podera ser emend~=:;; med12me proposta

I - de um Icr,o. no mimmo. dos membros da Câmara dos Ocpllladln ou do
Senado Federal.

11 - do PresldcnlC da República.

m- de maIs da metade das Assembleias LeglSlam'as das unidades da Federa.
çio. manifest.1ndMe. cada uma delas. pela malona relau\"a ele seus membros,

§ 1.° A COnsUlUlçãO não poclerã ser emendada na \'igéncil de Jnle"..nçao
federal. de estado dc dcfesa ou de eSlado de sitio.

§ 2.° Apropos\> será discuuda e \"olada em cada Casa do Co~gresso Nacional.
em doIS IUmos. conSIderando-se apro\'ada se oou\'er. em ambos. ,rés qumlos elos
\'OIos dos respecll\'oS membros

§ 3.° A emenda. Constlluiçiio sera promulgada pelas Mesas da Cimarl dos
Deputados e do Senado Federal. com o respecuvo nilmero de orelem,

i 4 • Nio será oojelo de deliberação a proposta de emenda lendeRle I abolir:
I - a forma fedcraliva de Estado.
11 - °\"010 el"eto. secrelo. universal e periódico.
m- I separa,ào dos Poderes.
IV - os elirenos e garanllas mdlvidualS.
§ S,o A malena constante de proposta de emenda rejenada ou ha\'lda por pre.

JUdlcada njo pocle ser objeto de no\"a proposta na mesma sesuo leglSlall\'a

............... : .

CqNSTITUIÇAo
IU:PUBlJCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Tm:LOI\'
DA ORG4~17.A~ÃllDOS PODr,RF.I

CAl'ITUI.O 1

Do PODER LEOISL/J1\'O

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

De, PROCE:s!!O LEGlli:.<TWO

......................................
SI'lSEÇ.l.o JJI

"ri. ,•. A InlCIIII\" das leu complemenl'res. ordlnãnas Clbe a qualquer rntmbro
011 comlls60 da Cimarl dos Depulados. do Senado Federal ou do Congresso 1001'10'
1Ia1.lo PreSldenle da Republlca.lo Supremo Tribunal Federal. lOS Trlbunall Supomo
Mes,lIO Procurlllor-Gtral d~ República e'OI cid,lUos. na fonna. nOl casas prem,ol
nel1' (OnIIllUI;Ao

§ 1' Sio de ml"III\" pn\'a\l\" do PreSIdente da Republl;.' .slm que
i - n~em ou modiflqucm os efe\l\os das Forças Annadls,
11 ~ d.sponh,m sobre
nI cnlçto de elrgos. funçDes ou empregos públleos na Idm.nlstra;ao dlrell e

,utlrqulCl ou lumento de llI:l remuneração.
bl orpnlza;Ao admlnls.ram', ejudiclan~, nta.éna tribullina e or;amehlàrtl

H"1iOS públICOS e pelSOllI da .dmmlSlra;iO dos Temtonos. •
clltn,dores públicos da União eTerritórios. seu "glmejuridICO. ptO\,meRlo

ae cargos, el1lbllldade e aposenlldona de ci\·is. reforma e l",n.r.réncl' de mlllllres
para 1IIIa\l\'ldade.

di tltIlnrzaç16 do M,n,s.ério Públr"" eda Defensoria Pública da Unllo. bem
oomo nonnasgerllS para aorglnlzaçao do Mmlsténo PUblleo eda Defensona PUblI
ca dos Estados, do O,llnto Foder.1 e dos remtonos.

•1crla;Ao. eStrulurl~o e Ilrlbul,il<:S dos M,nls1enos e órgãos da admiRislta'
çAo Plibhca

f 2.· A Iniol,ll\" popullr pocle ser "ereida pela aprcscntaç;lo. Camar. do.
J)cpulados de pro"lo de lei subscnto por. no míntmo. um por eento do eleitorado
nllClonal, dlsnibuldo pelo menos por CIRCO Estados. com nAo rneno. de nes doentios
por ccnto dos eleitores de cada um deles
..............................................................................

CAPlnlLom

Do PODER ]VOICl.WO

&çdol

D~G~.............................................
Arl. "' 0I,lw.1lIZIIII clu lql\iDUI pnmias:

I -~ qlII. llO primelIo pI. 10 lCli aclquirida .,. dois
_ele-=to. àIpIsIdIIIlIo. perda do CIfIO. aeuc penado. de~
40 lIilllIaaI • qui ojuiz lIliver ViDc:uIado e, DOS demais euos, CIe -1;3
jldldlllIIIIIilIda l1li juIpdo;

n- iaamoYIbIIIdIdt salvo por lIlOIivo CIe iIlImsse público, DI forma
dom 93, VIII; .

m- imlbdlbilldadc de vmcImeIltos, obIeMdo, qtWllO i 11IIIUIletI.
çIo, OqulcllllJO- 011111. 37, Xl, 150, D, 153, m. 1153,12', L

P....".,;b lilllco. AI» juiza '\'edIdo:
1-_.aiIIda qIIlIlIII diIpoaiblJIdade ouuo CUBO ou ftmçio, uivo...~
n- nc:cbIr. I qaaJquer titulo CRI pmmao, r:ustu ou partldpaçlo em

....-o:
m- dedicar.. alllvlclade poIItico-panldUia.

CAI'ITULO 'N

DAS FUI/ÇOU EssENcw:s A]IJmCo\

&cI'ol

Do MJJ.'TrTt1Uo Pt'tsuco

Ano 127, O MiDlIlério P6bllco ciIIIlllUiçlo pcnIIIIIIIlII..-:iaJ i taDçto
jIIriJdIcioIIIJ doEuclo iDc:umIllDdo-lhe ade!aa daOftlemjuritlk:a. da repme
dIIaIoc:riIico edoi iIIIIIeIIa lOCiais e iIllIividuais iIlIIlIpotIiWls

§ I' SIo priucipios iIlIliuII:iaaail 40 MiDIIWio PtlbIIco allllidad&, a
iIldMaIIiIidadac. úu!tpInd4nda talI:iclaaJ.

12' NJ MílliJWio PIlbIlco c -JIIIIda lIIIllOOIIIla I'uDcioDaIc adDu·
lIiIIIlIlM. poclaIclo, obJmoado odiallollo llO m 169. prepor10 Poder LcJiJ·
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la11vo a criaçiD e cainção de seus Cargos e servi",s~ provendo-<Js
por COIlCUItO público de provas e de provas e titulos; a lei dispoIá sobre sua
orgaIJJZaÇio e funcionamento.

§ 31 O Ministério Público elaborará sua propostao~ demro
dos limites estabelecidos na lei de ditctrizes ofÇ3IJlentárias.

Art. 128. OMinistério Público abrange:

1-o Ministério Público da União, que compreende:
o) o Ministério Público Federal;

b) oMinistério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;

d) o Ministério Público do Distrito Federal e TerritórioS;
11 - os Ministérios Públicos dos Estados.

§ I" O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-GmI
da República, IlOmeado pelo Presidente da República denlIC integranteS da
carreira, maiores de uinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela
maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos,
permitida a t=nduçao.

§ 21 Adestituição do Procurndor-Geral da República, por iniciaIh-a do
Presidente da República, deverá serpm:edida de aotonza,ão da maioria abs<).
IIlla do Senado Federal.

§ 31 Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Ter·
ritórios formaIão lista uíplice demn: integrantes da carreirn, na forma da lei
tespectiva, paraescolbade seu Procur.ldor-Geral, que seránomkdo pelo Che
fe doPoderE=tívo, para mandato de dois anos. permitida uma reconduçao.

§ 4' Os Procuradores-Gerni.s nos Estados e no Distrito Federal e Terri.
tórios poderão ser destituídos por deliberação da maiona absolwa do Poder
LcglSlam'O. na forma da lei complementar respecuva

§ S' Leis complementares da União e dos Estados, cuja inIcIatr.-a é
facultada aos respectivos Procoradores-Ger:us, estabelecemo a oIganIZação.
as auihuiçàes e o estalUlO de cada Mínisténo Público. observadas. re!aIn-a.
mente a seus membros:

1-as segoinIes garantias:

o) vitaliciedade. após dois anos de exercicio, não podendo perder O
cargo SCJIão por sentença judicial transitada emjolgado;

. b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante
decisãodo órgão colegiado competente do Minisuório Público, porvolO de dois
terç;ls de seus membros, assegurada ampla defesa;

c) irredutibilidade de vencimentos. observado, ipIanto à remuneração,
o que dispõem os aro. 37, XI. 150. li, 153, m. 153, § 2',1;

11- as seguintes vedações:

01 receber. a qualquer tilU10 e sob qualquer pretexto, honoMos, per.
centagens ou COS1aS processuais;

b) exercer a advocacia;

c) pmjciparde sociedade COIIWáal, na forma da lei;

ca,~:::::=;emdispoDibilidade, qualquer ooua 1imçJo públi·

,) excn:eratividade politico-partid.iria, saJvo e=ções previsIas na lei.. ~ - .
........................................................~.~.~ ~_ ~ .

Aro lIA5 DISPOSIÇOI'JI CONmTVCIONAJS TRANSlTÓIIIAS
~ ~ - -_.- .

Art. 29. Enquamo nIo aprovadas as leis compIemenwes Ie1aIivas aoMinislé
rio Público C à Advocacia-Ge:zal lla U. O MinistCrio Púb1ico Feden1, a
Procwadoria-Geral da F3ZClIda Nacional, as Conso1lorias IorídicIs dos Mi·
lIislmos, as Procuradorias c DepartamenIOS Iwídic05 de amarquias fi:derais
allD repmentaçio própria e 05 membros das l'rocw2dorias das universidades
lillldacionais públicas conIinnar.1o a = suas atividades na área das res·
peclÍ\'U auíhuiçlles.

§ 1"0Presidente daRepública, no prazo de CCJllO evinte dias, encmú·
nhará ao CoDgIesso Nacional projeto de lei complemenl2r dí5poIldo sobre a
~o e o funcionamento da Advocacia-Geral da UDiio.

§ 2" Aos aIWIis Procuradores da República, nos termos da lei comple
melll2l, será facultada a opção, de fonua iIretmá\'e~ = as carreiras do
MiDislério Público Federal c da Advocacia-<Jera da UDiio.

§ 3" Poderà optar pelo regime anterior, no que respeita às gmnIÍ2S e
vantagens, o membro do Minislério Público admitido antes da promuIgaç;1D
da CoDSlituíçIG, observando-se, quanto às vedações, a siwaçlo juridica na
daIa desla.................................... ~ .

LEI COMPLEMENTAR N~ 75, DE 20 DE MAIO DE 1993

DisptJe sobre a orplÚnçlo. u atribui·
ç6es li! o Il!,,~tuto do MÜJi$tério Pdblico d.
Um•.

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

TITULOU

Dos Ramos do Ministério Público da Uniio

Seção X

Das Funções do Ministério Público Federal

Art. ao. A filiaÇl10 a partido político impede o exercicio de
funç6es eleitorais por membro do Ministério Público, até dois
anos do seu cancelamento.

TíTULO UI

.r!.~~.~!~?~~~~?:~.~~.t_~~~t.~~~.:.~.~!'.:7!~.i~

CAPÍTULO 1

Da Carreira

Seção VI

Dos Afastamentos

Art. 204. O membro do Ministerio Público Federai da
União podera aÍastar·se do exercício de suas Íunções para:

1 - Íreqúenta: cursos de aperfeIçoamento e estudos:. ne
PaiS ou no exterIor. por praz.o não superior a dOIS anos. prorrco·
gavel. no maximo. por iguaí perioào:

I: - comparece: a seminarlos ou congressos. no Pa:s DL.
no exterIor~

UI - ministrar cursos e seminários destinados ao aperÍei·
çoamento dos membros da instituição:

IV' - exercer cargo eletivo nos casos previstos em lei ou 2

ele concorrer, observadas as seguintes condições:

ai o afastamento serà i3cultativo e sem remuneração. duo
rante o periodo entre a escolha como candidato a cargo eletivo
em convenção partidaria e a véspera do registro da candidatura
na Justiça Eleitoral:

bl o aiastamento sera obrigatório a partir do dia do regIStro
da candidatura pela Justiça;

V - ausentar·se do País em missão oficial.
§ 1~ O afastamento. salvo na hipótese do inci.so IV, só se

dará mediante autorização do Procurador·Geral. depois de ouvi·
do o Conselho Superior e atendida a necessidade de' serviço.

§ 2~ Os casos de afastamentos previstos neste artigo dar·
se..ão sem prejuízo dos vencimentos. vantagens ou qualquer di·
reito inerente ao cargo. asseguraàa. no caso do inciso IV, a es·
colha da remuneração preferida. sendo o tempo de afastamento
considerado de efetIVO exercicio para todos 0$ fins e efeitos de
direito.

§ 3~ Não se considera de efetivo exercicio. pa~a iins de es..
tágio probatôrio, o periodo de afastamento do membro do Mi·
nistério Público da União.

§ 4! Ao membro do Ministério Público da União que haja
se afastado de suas iunções para o fim previsto no inciso 1 não
sera concedida exoneração ou licença para tratar de interesses
panicuiares antes de decorrido período igual ao de afastamento.
ressalvada a hipotese de ressarcimento do que houver recebido
a tItulo de \'enci..~entos e vantagens em VIrtude do afastamento.

CAPITULO lI1

Da Disciplina

Seção I

Dos Deveres e Vedações

Art. 23i. E vedado ao membro do ~1inistério Público da
União:

I - receber. a qualquer titulo e sob qualquer pretexto:
honorários. percentagens ou custas processuais~

II - exercer a advocacia:
III - exercer o comércio ou participar de sociedade. comer·

cial. exceto como cotista ou acionista:

IV - exercer. ainda que em disponibilidade. qualquer ou·
tta funÇl10 pública, salvo uma de magistério;

V - exercer atividade político·partidária. ressalvada a fi·
Iiitc;to e o diuito de afastar-se para exercer cargo eletivo ou a
ele concorrer.

............................................................................................................
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TíTULO IV

Das Disposições Finais e Transitórias

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

Art. 287. Aplicam-se subsidiariamente aos membros do
Ministério Público da União as disposições gerais referentes
aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso, as nor.
mas especiais contidas nesta lei complementar,

§ 1! O regime de remuneração estabelecido nesta lei com.
plementar não prejudica a percepção de vantagens concedidas.
em caráter geral. aos servidores públicos civis da Uni!o.

§ 2! O disposto neste artigo não poderâ impolUI .= res.
trições ao reiPme jurídico instituído nesta lei compiementar ou
na imposição de condições com ele incompativeis........................................................................................................
...........................................................................................................

LEI N~ 8.625. DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993

Institui. Lei Or/linic. N.cional do Mi·
Distêria Público, disPóe sobre Dorm." ge
raJs par. a or&'ani%JI~o do MiI1istirio Pú.
blico dos Estado$ e dli outn:s providbu;ias........................................-.- .

CAPÍTULO VII

Dos Deveres e Vedações dos Membros do
Ministério Público

Art. 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as
sepintes vedações:

I - receber. a qualquer titulo e sob qualquer pretexto.
honorários, percentagens ou custas processuais;

II - uereer advocacia;
UI - exerCer o comércio ou participar de sociedade comer·

cial, exceto como cotista ou acionista;
IV - uercer, ainda que em disponibilidade. qualquer ou·

tra funçAo pública, .alvo uma de Magistério:

V - nereer atividade político·partidaria, ressalvada a fi·
liaçAo e ai uceções previstas em lei.

Parall<afo único. N40 constituem acumulaçAo, para os
efeitol do inciso IV deste artigo, as atividades exercidas em oro
sanismos estatais afetos á. área de atuação do Ministério Públi.
co. em Centro de Estudo e Aperfeiçoamento de Ministério pú.
blico. em entidades de representação de classe e o exercício de
cargos de confiança na sua administração e nos órgãos auxilia.
res.
................................................................................................................. .....................................................

LEI N0 8.lU, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

DIS't1tÓe ~tH»r" n:ttmt illJ1l:JJE# aDJ 5ermu:"a Públ~ L'VU a.a UIUA:
a.:u~ e dtU Jli1'l4i'<OO DUtJbau fmI'mU.

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

TIn.'LO 111
DOS DIREITOS E VANTAGENS

.........................................
CAPín.'LO IV

DAS UCENÇAS

SEç,{OV
LW UCENÇA. PARotA11V1llADE POl.J77CA

A.n.. U· O R'n'idor leR dlmit.o alia:aç:a. um reaIlUter~.dutULt o
pcriado qqe tnediar entre a sua escolhi em c:oaveDÇio p.rtidiril. COmD

caDdicWo a CUJo eJetnro. c z VC:speQ do repuo de lua andid.atur.1. peQD•
.... JIlItiça EleifDraL

f l' • O serndor~ a c:all=D elrovo na Joatidadc onde desemp.;.
aha lUU fUDÇócs It que cxen:z CUia de di.reç80. ch:ÚL a.uc.omnr:su.o.
arnadIçio ou liseahuç::io. d.ek: sera alu:t&do. Oi p.lltU' do dia UDrll:UatO ao
do teptU'O de lua c:aodJd.a1u.ra perante a JLW.iça ElcitoDJ.. ate o Ci· (dea.
mo qWll10I dí.l1qUlllLe ao do plella.

12' • A parti< do _ ela CIDdídabua ..... o 15' (décimo qWll10I dia
sqau:ue .0 da elt.iyio. o M:t"t'Jd.or l&rá jl.G .. Ueltuça como se em efdivo
amdcio CIliW'aJe. c:om a mntmetar;io de que UMa o &rt. 41.................................................- .

CAPiTuLo VII
DO lE.'dPO DE SERVIÇO

An. 103 .. C.;,nw·~·><l q:nu!: n~j\1 ,,:,i:..~t~ ';!e 2pC':·..~c.,·1,j!t:l e d!:!r'lu.
biIiJ~~

1 • o teolpo de servIÇO publico pmt.adO &OS &t.adol. MwucpUlI tOco·
IrdO fedem

ti . a ucel1çZ para uaLUDerl.lO ac s.aude de pes.soa dJ.1I.m.ila ao 'CMdor.
com re:muoc:raçio;

lU·. ucz:.aça para all'lK1lde pol11JCl. DO CU040 art. 86. f ~

COMISSÃO DE CONSTlTLIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇ•.i.O
PROPOSTA DE EMENDA À CO.....STITL'IÇ..\O :-.10 37..J. DE 1996,

I· RELATÓRIO

-\rrJ'é'i do oficID w' -:~, Jt' lo ti::- !n3i1J de Iq~i() (I E\..:dcnns~lm('

~enhor Sen~dor ~ey Suassunil. encanunh:I do Senado FeUdal. J t:sta ('<l:jJ d('l
l0n~~:iS0 '.:aclUna!. a. Proposta de Emenda a l~onstttul';à0 n" ~~. tit' 1~·195. apro\ada
em ~' rumo naquela Casa no dia 15 de maw de 1906

A proposição, que nesta Câmara dos Deputados. tomou o n' 374,
de 1996. objetiva dar novs redsção à alínea ~e", inciso IL do parágrafo 5', do art.
128 ds Constituição Federal, de modo a incluir entre as vedsções impostas aos
membros do Ministério Público a de exercer atividade politico partidária.

A ela foi agora apeDsada, por deelsão do Presidente desta Casa.
dstads do dia 03 deste mês. nos termos do ar!. 142. CIC 3rt. 143 do Regimento
Interno, a PEC n' 306, de 1996, que tem o mesmo objetivo ds PEC do Senado
Federal, qual seja, o de vedar, sem exceçio. o exercicio ds ati\idsde politico
partidária aos membros do Ministério Público. Seu relator. à êpoca. foi o nosso
digno colega Deputado Prisco Viana. que emitiu um circunstanciado parecer.

Na justificação ds PEC 374196. seu nobre autor. o enunente
Senador Odscir Soares. salienta:

"'Apresente Propo.sta de Emenda :i Constituição tem como
objetivo precípuo vedar a atividade politico-partidária aos membros do Ministério
Público. Ocorre que o legislador constituinte de 1988, apesar de ter inscrito na Carta
Magna a regra geral ds proibição do exercicio de atividsde politico-partidária aos
componentes do "Parquet". pennitiu o reftígio a essa regra por intermédio da
expressão ..." salvo exceçõcs previstas na lei." Portanto, foi aberta a porta para que
os membros do Ministério Público exerçam atividade politico·partidária. o que
contraria a natureza mesma de,ssa entidade.

A propós1to~ registre-se que há um descompasso entre a
Magístrarora e o Ministério Público na Lei Maior de 1988. Com efeito. por um lado,
estabeleceu·se uma equiparação entre as duas instituições no que se refere às
garantias. Nio obstante, quanto às vedações houve um favorecimento
despropositado ds segunda delas, com a permissão de que seus membros possam
participar de atividades político·partidária.

Nessa linha de raciocínio. merece ser destacado. por sua clareza e
objeti\idsde. trecho ds Justificação do dlgoo autor da PEC 306i96. o eminente
Deputado Federal Régis de Oliveira. que hoje ti o ~ice-Prefeito ds Cidade de São
Paulo:

"Ora. se quis estabelecer paralelismo entre as proposições dos
magistrados e dos membros do Ministério Público, atribuindo·lhes as mesmas
garantias. não privilégios pessoais, mas prerrogativas da função que exercem, de
villlliciedade, Inamovibilidsde e Irredutibílidsde de vencimentos (an.95.1.I1 e 111 e
art. 128, § S·, I, "a", ~b" e "c"), não se pode tolerar quebra dessa simetria. abrindo
se exceções às vedações:'

O nobre relator desta PEC, Deputado Prisco Viana. concordando
com a modificação proposta, sintetiu com propriedade esse raciocínio:

"... cabe acentuar que. se aos membros do r..-ünistério Público são
conferidas prerrogativas ou garantias idênticas às da maglsn-arura. del'cr·se·mm
atribuir-lhes tambêm. por lógica. as mesmas vedações ou proibições Ademais. a
supressão ora pretendida Impõe-se como medida indispensa"'el para que o Parquet
realize a ârdua mcumbência que a Cana Magna lhe destinou com preste21.
perfeição e rendimento funcional:'

Dessa fonna. entendemos que ~ preci·;ú ~omgir l;ti

impropriedade. Lembramos que 3 modificação que ora propomos recebe a chancdo
de ilustres estudiOSOS d" ~tinistcrio PúbJko entre nós, .-\ titulú de c~t:mpll).

transcrevemo, aqui as ,c~ulliles de HUGO :\IGRO :VIAZZILLI.

"Embora :;c vejam. vez ('lU outra. iniciath'as espJIsas t::om objct1\""
de pennitir ilt1vidadt: poUnco·panidána ao; Juizes. segwndo moddo~ cstr~gcin:'~

L,) . na \erdadc a doutrIna predonltnante tem \isto corno imponante g:::trJIltla ;j

impwclalidadc e ;i indep2ndencia dos Juizes e do proprio Poder Judiciano a
correspemdeme vedação J. ;',t:llS membros das atividades politlco::;;-pprtidanas .:\
n05SO ver. estas consideraC[IC5 são bem aplicaveis ao tv1inist~rio Pilblico. pl,.1r
identidade de ru;'jü. cspecialmenre ;i \ ista da tradicão sacial e cultural de O(),.':)I.!

pais. onde a polinca. d~ fonna imensa. tem interfcndo nei!3nVameme nJ
admimstradi0 da justiça," (cf. Regime Jundlco do Mímsterio Publtco. Ed. Sarand.
1993. pp. 125/6 I. (Grifo no"o)

A opinl,il."l supra tem especia.l rek"ància para o h:ma em pauta na
mcdtdd (m qUt: (l <t:U ::mh'f '- Prf'l":UTi!cic'r (h; Just1~a. tntt!;rando I) >.ltm:.tt.;ri,.1 f\ib1t(,..·
d(l Lt;I"k, d.; ';,il..\ P,;.wk lL1 d!)._f~. dt(']·j:"!. i::-ll.~,:".lj.~.i tn'.lu"-,Iv: ~'r'~"~l·knk .:,'
\'~ ..r",:ll',.j", l';n,ir,k .j,> \~C,I::'.TJ') j'úhl-""
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Sendo <lssim. ante o exposto. e em def~53 mesmo da
indepcndencla e da 5~n('dade de instlfUlçào tào imponantes para o regime
democratico. como c o ~ hrusteno Publico. que St: impõe a aprovação das Propostas
de Emenda á Consmuição ora jusnficadas. para o que solicitamos ....... apoio e a
colaboraçào dos nobres pares
Este. o relatório.

" - VOTO DO RELATOR

.-\ propositura n;]o encontra nenhum óbice de natureza
constJrucl0nal. le.gal ou Teglttlt:ntal a Impedir :'m3 admissibilidade uma \'ez
prccnchid0S lodos requisitos para ml.

Diante do exposto. opino pela constitucionalidade. jundicidade c
boa técnica Ieglslau\'a das Pmpost35 de Emenda ti Constituição nOs 374. de 1996. e
306. de 1996" .

Sala de Comissão... ,/ .:; ,/ r;/ ') g.J
l

....~
/-~ ---

IJI - PARECER DA COMISSÃO

A COmIssão de Constituição e Justiça e de Redação. em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimement~ pela admissibilidade da

Proposta ~~ Emenda á Conslltuição n° 374/96 e da de n° 306/96. apensada. nos

t~nnos do parecer do Relator. Deputado Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Depurados

Jose C:.nus .AJeluia - Presidente. Geovan Frenas. José

Robel1o Batochlo e lnaldo Lenão - Vice-Presidentes. Antômo Carlos ,,"onder

ReIs. Ciro Nogueira. Darci Coelho. Eduard0 Paes. Jaime r." .•. Moreira

Ferreira. Ney Lopes. Paulo Magalhães, Vilmar Rocna. Cezar Schinner.. lédio

Rosa. Maria Lúcia. Mendes Ribetro Filho. Osmar Serraglio. Renato Vianna.

Aloysio Nunes Ferreira. André Benassi. JutallY Junior. Leo AIcimtara. Morani

Torgan, Nelson Oloch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra,

Antônio Carlos Biscaia. Geraldo Magda. Jose Dirceu. Marcos Rolim. Waldir

Pires, Augusto Farias, Edmar Moreira, Luiz Antônio Aeury, Mussa Demes;

Fernando Coruja. Roland Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo

Rodrigues. Luciano Bivar, José Ronaldo, Anlônio do Valle. Gustavo Fruet, José

Genoino e Celso Russomano.

Sala da Comissão, 14 de abril de 1999

Ú'
É CARLOS ALELUIA
Presidente

PROPOSTA DE EMENDA 1\ CONSTITUIÇAO
NU 472-/\, DE 1997

(l)o Senado Federal)
PEC N" 1195

Altera diSPOSItIVOS dos arts 48, 62 e 84 da ConstItUição Federal, e dá outras
providêocias; lendo parecer da ComISsão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
admiSSibilidade, com emenda, contra os votos dos Deputados Gllv8.n- Freire, Freire
Júnior. Nelson Dtach, Adhemar de Barros FIlho e Jarbas Lima. .

SUMÁRIO

I - Proposta inicial

11· Na Comissão de Constituição'e Justiça e de Redação:
- parecer do Relator
• emenda oferecida pelo Relator
• parecer da Comissão
- emanda adotada pela Comissão
• Exposição do Deputado Nilson Gibson

11I- Na Comissão Especial:
- emendas apresentadas na Comissão (8) - váii,as (6)
- termo de recebimento de emendas

IV - Proposta apensada: PEC nO 2-8, de 1995

As Mesas da CAmara dos Deputados e do Senado Feaeral, nos
termos do § 3° do art.. 60 da COnstltuiç.l? Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto consti tucional:

Art. 1- Dé-se ao art. 62 da Constituição Federal a seguinte
redaçào:

"Art. 62 _ ..
5 1" As medidas provisórias perderao eficácia se, no

pl"aZO dl" noventa dias, admitida a prorroqacAo por igual
per1odo, n.lo forem convertidas ell\ lei, devendo o Congresso
Nacional disciplina.c as relacões jur1dicas delas decorrentes.

§ 2'" O prazo inicial a que se refere o parágrafo anterior
será contado a partir da data da publicacAo da medida
provisória ..

5 3° Ato do i?rcsideC\te da República poderá prorrogar a
vigência de medidas provisórias pelo prazo de noventa dias,
st!ndo a re~pectiva mensagem encaminhada ao Congresso NaClonal.

§ 4" Ê vedada a r~edlc30, na mesma sessAo legislativa, do
todo ou parte de medida provisória que tenna sido objeto de
t:'e)ei.c.ão ou tenha perdido sua eficácia por decurs~ de pra~o..

§ 5° Os atos praticados na vigência de medlda provlsórl03
terào validade jurldica plena, salvo se o Congresso Nacional,
no prazo de sessenta dias, contado da data da extincão de ~ua

e!ic,Jcla ou rejeicAa, promulgar decreto leglslaclvo
discipl inando as relacões jurldicas dela decorrentes, nos
t.ermos .10 § l".

§ 6" As medidas provisórias t~rAo sua votacAo ::.nlCl.:lda na
Ci.mara dos Deputados ou no :;enado FEderal, observad,o Co cn teria
de al ternáncl3 simples. .

§ )0 O Congresso Nacional adotara regIme especial de
trarnltacào e votacão para as medidas prOVISOrldS. l"abendC' a urna
comissão mLsta de Deputados e Sen..=tdo((>s exl3mlr1a-ldS e emltlr
pilrecer. antps de serem apreci.ldas. em sessão sPpdrddi:l. em cada
um,] de S.lclS Casas.

§ 8 0 F:nccrradõ a votacào na Casa rt!VlS0r,J. que pode rã
dI terar ") prC'~ei:o de- conver::.ão ..penas por Vta d'? s'Jpre~:-.ões. a
materla 5~r<l enc.amtnhada, se necessarto. á comlS~do ml~ta para
" ';lsteloat J.z.a.;.1o .io tex':o ftnal, retot!'lalldú .i n~esmd ColStl nl"'l
prazo d~ cinco dIas. obrIgatorlamente, p.lra q:ue o re.sp('ct!vo
Pr..sidH.t~ a enviE' .i sancAo presidenClal.

§ ~ .. O voto contrário de uma das Casas importara em
nnelc<io da matéria. .' .

§ 10. t veddda d edicJ,Q de medldas provlsórlds sobre
matéria:

t - relativa. a:
a) nacionalidade, cidadani;a, direitos pollticos e direito

eleitoral:
b) direito penal;
c) orqanizaçAo do Poder Judiciário e do Ministério

P~blico, a carreira e qarantia de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,

orcamento e créditC's adicionais, ressalvado o previsto no
art. 167, 5'3". .

11 - reservada â lei complementar;
111 - de competência exclusiva do Congresso Nacional ou

privativa da Câmara dos Deputados ou.dp Senado Federal:
IV - jA disciplinada em proJeto de lei aprovado pelo

Congresso Nacional e pendente de sancão ou, veto por parte do
Presidente da República:

V -. que contenha dispositivos estranhqs à matéria que
estA sendo objeto da respectiva medida provisória. -

S 11. Em caso de interrupção das atividades do Conqresso
. Nacional, indepe~dente!llente dos motivos que deteminaraa o
recesso, ficarA igualmente suspensa a contaqem dos piá~os a que
se refere o § l".H

Art. 2· As medidas provis6rias publicadas até a .data da
promulgacAo desta Emenda continuam _ em vigor até deliberacAo do
Conqresso Nacional ou revogaçAo pelo presidente da República. •

Art. 3" É revogado o inciso XI do art. 48 da .CçmstituicAo
Federal e os incisos IX e X passam a vigorar com a sequinte" redaclo:

"Art.4B •• _•••••••••.••• _•••• _ ._ •.•• __ •• __ • __ •••• _;._ •• _.,
IX - organização judicU.ría· e do Ministério Pó.blico da

Un130 e do Distrito Federal; .
. X . - criaçAo e extinçAo de carqos,. empregos e funções

p~blicas, oQservado o que estabelece o art. 84, inciso- XXVII,
al1nea d."

Art. •• Ê acrescentado u. novo inciso ao art. 84 da
Consti tuiçAo Federa 1, de número XXVII, renumerando o atual para
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XXVIII. e os incisos XXV e XXVI passwa a viqorar co. a sequinte
redaçao:

""rt. 84 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XXV - prover os c<lrgos públicos, na tania da lei;
XXVI - Cdl tar medidas provisórias coa cfic.icia ilDOdiata.

nos termos do art. 62;
XXVI I - dispor, mediante decreto, sobre:
d} organi zaÇao administrativa do Poder Execut,ivo;
b} transformacAo de carqos, empregos ou f1JQ.ÇÕe3 pllblicas;
c} estruturacão e atribuicAo dos Ministérios t! órqlos da

administração publica;
d) extincAo de funcões ou cargos públicos, quando vagos.

Sen':ldo Federal, em I~ de Inalo de 1997

SeMdoc L;n~ !fr!e~
pces:~~ do s:~~ F:r.~:t' }

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO IV
DA'ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

..............................................................................................................".
. SECÃOn
nas Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48.Cabe ao Congresso Nacional, com a sançlo do Presi
dente da Repdblica, nio exigida esta para o especificado nos arts. 49,
51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da UnlJo, ea.
pccialmente sobre:
...............................................................................................................

IX - organízaçio administrativa, judiciária, do Ministério P6b1i.
co e da Defensoria Pílblica da União e dos Territórios e organizaçlo
judici6iia, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito
Federal;

X - criação, transfonnação e extinçio de cargos, emprep •
funç6es pdblicas; .

XI - criaçIo, estruturaçio e atribuições dos Ministérios e ÓI'JIOI
da administraçJo pública;
.................................................................................................................

SEÇÃOVIIJ
Do Processo Legislativo

....................- _ .
SUBSEÇÃO 11

Da Emenda à Constituiçio

Art. 60. A Constituiçio poderá ser emendada mediante
proposta:

I· de um terço, no minimo, dos membros da Câmara dos Depu
tados ou do Senado Federal;

11 • do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unià

eles da Federaçlo, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria re1ll
tiva de seus membros.

§ l° A Constituiçio nio poderá ser emendada na vig&lcia de
iDterYeaçIo federal, de estado de defesa ou de estado de sitio•

• 2' A propoeta JeJi discutida e votada em CIda C. do ee.
JlWIO1llIolonàl, em doi. tumoI, conaiderando-IO çrovada • obdwr.
_1IItbbt, trtI qulntol doa votoI doa relpectlvoa membrol.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da
Cimara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo nÚlne
rode ordem.

§ '4° Nio será objeto de deliberação a propo~ta de emenda ten-
dente a abolir:

I· a fonna federativa de Estado;
D- O voto direto, secreto, universal e periódico;
UI - a separação dos Poderes;
IV • os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emencla re.ieltada ou
havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mes
ma sessi,o legislativa.

SUBSEçÃom
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da Repúbli~ ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador
Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos C!lOOS previstos
aesta Coastituiçio.

§ 1° &lo de iniciativa privativa do Presidente da República as
lei. que:

I· fIXem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
D• disponham sobre:
a) criIçIo de cargos, funções ou empregos públicos na ad

ministraçlo direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) orpnizaçio administrativa e judiciária, matéria tributária e

0fÇIIMIItMia. serviços públicos e pessoal da administraçio dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios. seu regime juridi
co, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refor
ma e trIIISfmncia de militares para a inatividade;

d) orpnizaçio do Ministério Público e ~ Defensória .P?blic:a
da Uailo bem como normas gerais para a orgamzação do Ministéno
P6bIico ~ da Defensória Pílblica dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;

e) criaçIo, estruturaçio e atribuições dos Ministérios e órgãos
da admiaistraçio p6blica.

. § r A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentaçio à
amara cios Deputados de projeto de lei subscrito por, no mlnimo, um
c:todo eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco

, com nio menos de três décimos por cento doS eleitores de
cada um deles•

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da Re
p6b1ica poderá adotár medidas provisórias, com força de lei, devendo
_sübmet6-las.de imediato ao Congresso Nacional, que, ~tando.eltrre

CCIIO, seri COIlvocado extraordinariamente para se reuDlr no prazo de
ciDcodias.

Parágrqfo único. As medidas provisó~. perderIo e~~
deIdc a ediçlo, se qIo forem convertidas em lei no p"u? de u:n~ ci!
as, a pIItir de sua publicaçio, devendo o Congresso Nacional díscl!,b
ur u relaç6es jurídicas delas decorrentes.

CAPínJLOn
Do Poder Executivo

SEçÃon
Das Atribuições do Presidente da Rep6blica

Art. 84. Compete privativàmente fIO Presidente da RepúbliCll:. .
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·XXV - prover e extinguir os cargos p6blicos federais, na forma
da lei;

XXVI - editar medidas provisórias.com força de lei, DOS termos
doart. 62;

XXVII exercer 0I1\;r8S atribuições previstas nesta
Constituição.

Parágrqfo ánico. O Presidente da República poderá delegar u
atribui~s ~encioswlas nos incisoi VI, xn e XXV, prímeqa pIrte,
aos Ministrós de Estado, ao Procurador-Gcra da República ou 10 Ad
vogado-Geral da UnÍlO, que observarIlo os limites~ nu 1'CI-
pectivas delegações. .

SINOPSE

IDENTIl'ICACAo
NUI.4EIlO NA O«IGEM: PECOIlOOI I'" 1'NJl'. eMl!NDA CONnlTU\Çh)(ClCl
ORGAO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 1602 I'" .
SENADO: PECOIlOOI 1"~

AtnOR SENAOOR: ESPERIDIAo AIdJN l! 0<1l"ADS m se
=~~~...i.A lU!OACAo AO ARTlOO62 DA COtlmTlJICAo FEDERAL.

~~~CAoE1USTlÇA ICCI)

~=:: PECnnnlll'" PECClIlO101995 Pl!C_~ I'"
ULTIMA ACAo

RMCD REMlmDO ACAMAIIA DOS Dl!I'l1l'ADOS
la~ 1'197 ISFl MESA DIRETORA •.

DESl'ACIlO ACAMARA DOS nEI'I1TADOS.
DSF150HAO

EllCAMINHADO A
~~lolJBSECRETAIUA DO EXl'EDIENTE ISI'llSS/!llPl EM I~O~ 19'17

i6 OZ 199.- (SI') PlENAlUO IPLEN)
LEI11JItA.

160ZI:J="~
DCNZ 17 OZ PI.O 20)'.

2,.2 I'" ISI') COM. CONS1Tl1IICAo E 1USTlCA (CCI)
RrLATOll SEN JOiSAPIIAT MARINIIO.

:lO 13 19" lSl'l COM. COIiSlTTUIÇh) E IU5'I1tA ICCI)
DEVOLVIDO Pl!l.O SEN JOSAPHAT MARIHlIO. PAIlA lNC'LusAo lIol
PAurA.

ISGI'''' lSl'l COM. CONS1Tl1IICAo E JllSTIÇA CCCI)
P.uECD. SEN JOiSAPIIAT MARINIIO. PELA A1'PDVAt;Ao.

ti e.I Im lSl'l COM. COIiSlTTUIÇAo EJllSTIÇA (CCI)
CONCEOIDA VISTA AOSEN UICIO ALCANTAllA. Pl!l.O PIlAZO DE
IQ!GIMI!NTAL DI! IS CClNCOl DIAS.

li1»1'" ISI') COM. COIiSlTTUIÇAo E IUST1ÇA ICCl)
llI!VOl.VIDO Pl!l.O SEN UICIO ALCANTARA COM VOTO eM SEPAIlADll.
PELA A1'PDVAr;Ao DA MATEIUA. NOS TI!KMOS DOWIlSTITlJ'I1YO
QUE 0l'l!JECE.

U ClII'" lSl'l SEl\VIÇO COMIssOl'5l'D.MANEtlTES Im (SCI'l
!NCAM1N1lADOA SSCI.S. PAlIA ATENIlEll REQUEIUMIlNTO DE
TIAloIlTACAo 00tIlUHT....

27 Gll"5 lSI'll'l.!NARlO (ft.!Hl
l.!I"n.MA lQ. '-\9. DO SEN 1k1$ lEZQIOO E0UTll.0S.
IIOUCfl"ANDOTIlAMITACAo CONJUNTA COM AS PEC _ I'" I
ClIlO1OIt".
DCNZ 21M PI.O 6721.

Tlllll'" lSl'l SUIISI!C. COORD. LEllISl.ATlVAlSl'l (SSCl.$)
I,OlJARDANDOIllCUlSAo00000DODlAIIIQ.6.\9.DETRAloGT~Ao
COtllUNTA~

03., '''' lSI'l PU!NAlUO (Pl.!N)
l.l!1'ltlIlA lQ. 665. DO SEN "-15 RE2ENllE. !ol.lClTANDO
nAMlTAçAoC'OlllllllTA COM AS PEC_II.llOlJll.l ! _ IM
DllN2 ClI1I5 PI.O 7272.

030$1'" lSl'l SUllS!C. COORD. LEO/SUTlVA lSI'3~
~~lNC'Lus.I.o<laDEM DO DIA lIIQ. 665. or;-ntAIollTAÇAo

.0$1'" lSl'lK.I!NARIO cPLENl
.... INCUJSAOORllEM DO DIA VOTAl;'AollMNO llNICO IRO. '-\9. DI

nAMlTAr;Ao CO!WIlT"'l.
• 0$ '''' lSl'l PU!NAlUO (PU!N)

verrAçAo ADIADA 'ALTA QIJOIIUt.l.
O!I 0$ I'" lSl'l1'l.!NARlO (Pl.!N)

1NCl..USAo0RDeM DO DIA VOTAc;'AO '!URNO llNICO IRQ. '-".DI
nAMlTAÇAoCONlUNT~

Ofla I'" lSl'l PLENARIO <lUNl
VOTAC},J) A1'PDVADO o RQ. 639. Al'OS USAR DA' PALAVIlA0_
I!PlrAC1OCAl'ZIGlA. •

"0$'''' lSl'l MI!SA DIel'OKA
Ill!Sl'ACNO ASIIIl!lI!CRE1'AA1A OI! COMISSOEs.
DCNZ lo 0$ PAO 7969.

180:11,., ($I') COM. COIlSTm1IÇAoE JllSTIÇA lCC/)
AO IlI!LATOIl. S!N JOSAPHAT MAMIlO. PAIlA I!XAMI! DA MA'I!IIA,
EDAS Pl!CClM1_.QUI! TRAMITAM EM CONJUNl'O.

'2 0:I19t$ ($I') PI.!IlAAIO <lUNl
1NCUlSA00RDeM DO DIA vr:rrAÇAo1tJQlOIINICO IRQ.""'!li
nAMlTAt;AoCOIllIMr~

120$'''' lSl'l PI.!IlAAIO <lUNl
VOTAr;AoAfOVADOO lQ. 66$.

120$ '''' lSl'll4lA DIUIOAA
llI!SPACNO ...1lMRClt!tAA/AOE CClN1SSCIIl5.
llC1lZ 13 0$ PAOllZlll.

13 0$ Im lSl'l S!lIVIÇO COMISSOEs PERMANENTElIISl'l (SCI')
I!»CAMINllADO A t'("J PAIlA!XAMl! DAMATI!llIA I DAS PECIU.
ClM E_.lXI!TIlAMlTAM EM COtUUKl'O.

16 0:11'" (SI') COM. CONS1TlUlCAo I! JUSTIÇA cecI)
AO SEN JOiSAPIlAT 1AARlNHO. PAIlA RELATAA./UNTAI.lEIlft CQM AI
PIlCCN. 011 E._.QUI! TRAMITAM eM COtllUNTO.

" .. ,'" lSl'l COM. CONS1TlUlCAo I! JUSTIÇ... lCC/)
DEVOLVIDO Pl!l.ORELATOIl. ESTANDO AMATaIAI!M~DI
_ /NCLUIllA liA PAurA DE UUNlAo DA COMISSAO.

11" I'" lSl'lCOM.CONS1TlUlCAoEM-nçA lCC/).
lJlEXAD() ASlU. lO AZ!. ULATllllIODORIl JOIAI'RAT
loIA1UNHO l!. AS l'U. U A31, WTO EM SlPAAAOO DO lIlI
UJCII)4LCANTAllA.

11.. ,m.lSl'l~VIÇOCONTSSOl!S PI!RMAN!Nl1!S (Sl')(SCI')
ASSCU P. "'A.f.'l'ENll9.lI!QUE1lIMllNroOI! lNCLIlSAo1IM<IIDIM

DO DIA.

12 ot 1995 (m PLENARlO lPLENl
LEITURA RQ. 1"3. DE Al[I'DRlA DO SEN ROBEllTO REQllIAo.
SllL1CITANDO A INCLUSAO DA MATElUA EM ORDEM DO DIA.
(T!lJIMITANDO EMCONlUNTOCOM AS PEC....~. (llllllE_
I~.

DCNZ 13"" 'AO 1$7'" E 151<».
12lJ91,o}l (Sl'lSllBSEC COllRO LEGlSLATlVA(Sl'l1SSCl.SJ

AGUARDANDO INCtUSAOORDEM DO DIA (RQ. 1113).•
13 .. 1995 (Sl'l SUlISEC. <'001I0. LEGlSUTIVA ISl'lISSCtSl

ACiENIlADO PARA o DIA 27 DE SETEMBRO DE 1995.
11M 1,0}5 lSl'l SUBSEC. COOI\D. LEGlSlATlVA1Sl'l1SSCl.SJ

IIETIRADO DA AGCNDA E ENCAMINllADO AO PIlESIDENTE DA CC!.
SEIlINCLlllDA NA PAUTA DE UUNlAo DA COMISSÁO

11 ot I'" CSl'lCOM. CONSTITlJll;'AoE 1USTlCA (CCl) .
ANEXADO AS FI.S. lo A2). REtATOIUO DO SEN lOSAPIIAT
MARINHO E. AS FI.S. 2~ A 3I. VOTO EM Sl!I'AI!l'.DO DOSEN
LUClO ALCANTARA.

11., I", ISl'lS!llVlÇOCOMISSOes PEIlMANl!NTES (Sl'lCSCPJ
ASSCtS PARA"TEIlDER REQUERIMENTO DE lNCl.usAo EM 0RIlEN
DO DI""

12 .. I") Im PLENARIO (PLEN).
LEITlJRA 1\0. 111). DE AUTORIA. DO SEN ROOERTO REQUlAo
SllL1CITANDO A INCtUSAo DA MA"fERIA EMO!!-DEM DODlÃ.
(IlW,(ITANDO eM CONlUNTOCOM AS PECOOlnt.lIll1l1 !OQlI2O
I"'. .
DCNZ U O'J 'AO .,703 E U7lll.

12., 1"5 lSl'l SVIlSllC. COOI\D. LEGISLATlVA 1Sl'l (SSCtSl
AWARDANDO lNC'LusAo ORDEM DO DIA IRQ. 110).

13., I'" ISflSUBSEC. COOI\D. LEGISLATlVAISl'llSSCLS)
ACiENIlADO PARA o DIA 21 DE SETEMBRO DE 1995.

11" I", lSl'l SUBSEC. COOI\D. LEGIstATlVAISFl (SSC!.S1
IU!TIIlADO DA AOENDA E ENCAMINHAIJO"'O I'l\ES1DENTEDA CC!.
NOS"fERMOS DOOI'. SI' 1220. DE 11 DE SETEMBRO DE 1995.
'lENDO EM VISTA o DI~POSTONO ART. m. PARAGRMOUNIC'O.
DO REGIMENTO INTERNO.

1I101'l'l$ISFlCOM.CONSTITlJlC;AOElUSllÇA ICCI)
AOSCP. PAlIA EllCAMINIlAR ASSCtS. JtmTAMENTE COM o
01'. ~1/'1$ • CCJ.

I' 10 199~ (sFl SUBSEC. COOI\D. LEOlSUTlVA (SI') (SSCtSI
AGENDADO PARA ODIA \11 DE NOVEMBRO DE I"'.

01111!1'l5 (m PLENAlUO (PLEN)

01111:-7~=~~ VCTr...çAoTURNO UNlCO(aQ. 1'13~
USAM DA PALAVP.A os SEN lADEl\ BAlUlALllO. l\OEEllTO llEQlAAo
=ALVARl!S. LUCIO ...LCANTARA. ESI'ElUD1AOAMlNE_

0111 1995 (SI') PLENARIO (I'LENJ
LEITlJRA E APROV...CÀO DO RQ Im.DO SEN )ADEl\ lIAl\llALIJO
EOUTROS LIDERES. SOtICITANDOO ADIAMENTO DA VOTAl;'AoDO
RQ. 1111. A FIM DE SER FEITA NA SESSÃo DE ZS DI! NOVEMIIRO
DE 1995. TENDO USADO DA PALAVRA os SENHUGONAl'OI.EAo.
EPITACIOCAFETElRA. EDU~lllO SUl'LICY. SEllASt1Ao~
ANTONIOCAIILOS VALADARES E JOSAPHATMARINHO.
llSl' Oll 11 PAO 2~96 A Z506.

Oll 11 199) (SFl SUBSEC. COOllD. LEGlstATlVAISFllSSCLSl
EllCAMINHADO AO OABJNEn: DO SEN JOSAPIIATMARINHO.

2111 .,,, Im PLENARIO (PLEN)
1NCl.usAo ORDEM DO DIA vrJrAl;'Ao nJRNO UNlCO IRO. 15101.

2111 199~ (Sl'l PLENARIO (PLEN) .
LEITURA E APIlOVACÃODO RQ. 1ll0.IJOSEN SERGIOMACIIADO!
0trrIl0S.soucrrANOOOAOIAMENTODA VOTAl;'AODOlQ.1I13.
PARA AS\!S.~O DO DIA I~ DE DEZEMnRO DE 199).
1lSl'2011 PA03'l25.

15 12 I,"" (Sfl PLENARIO IPLEN)

1512I~~.;"~== VCTrAr;AonJRNOUNlCO(RQ.III3~
VOTAC;Ao ADIADA EM VIRTUDE DOTERMINO DO Pr<AZO IUlGlMl!Nl'AL
DASESSÁO.

Ill'll!196 ISFl P1.ENAl\1O IPLENl
LE1TlJl\A RQ. )26. DO SE» NABOR JUNIOR. SOLICITANDO
lIlAMITAC;ÀO CONJtmTA COM AS PEClM'I<\).....". ""11 E
(llI2ft 1995. .
DSF 12 M P"'O 61Q.\.

11 Q.\ 1996 1Sl'l SUBSEC. COOllO, LEOISLATIVA (SFl (SSCtSI
AGUARDANDO INCLusAo OROEM DO DIA IRQ. 12(,. DE TRAMITAl;'M\
CONJUNTA).

'5 GI 1996 (SI') PLENARIO (PLENl
AGENDADOl'AIIA o DIA 117 DE MAIO DE 19<JIi (RQ 3261.
07 M 1996 (SF) PlfNARI8 (f'I Hll
INCLUSÃOC>ROEM [10 DIA VVTI'.(.Áf) nJltNO (rNICO(RQ, lia,)

lrJ 0$ 1996 1Sl'l PLENARlO (MN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ '16 00 SFN ROBERTO REQUIÃO.
SOUCrrANDO A RETIRADA DO no 11R1. A'OS USAREM DA
PALAVRA NO ENCAMINHAMEUTO DA vm"AçAoos SEN ROBERTO
IlEQUlÀo. PEDRO SIMON EI.rIO ~\ VARFS EDUARDO SUPLICY.
EPITACIOCAF1:"TIIR' ROBERTOfRI'IRr HUGONAf'OLEÀO.
WCIO ALCANTARA E SEBAsnÃO ROCHA
DSFOll OSPAO 16l-l

G1 OH'l'l6 (SFl PLEN"'RIO {PI.ENI
A fl\ESIDENCI.... DE onclo. OE"11'RMINA A INC"Ll'sAo DA MATERIA
NA ORDEM 00 DIA DA SESSÃO DE (O DE JUNHO DE 19'>6
01 0$ 19')6 ISFl PLENARIO (1'lDCl
INCUISÀOORDEM DO OIA VCTrAÇÀO nJRNO UNICO (RQ no. DE
TIlAMITACAo CONJUNTA)

01 0$ 1996 (SI') PLENAIUO (I'LENJ
LElTtIl\A E AnOVAÇAo DO RQ. ~ 11. DO SEN NA!lOIl MIIOl\.
SOUCITANDO A IlE:IlI\AllA DO RQ. 31.
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07051~ /SI') MESA DIRETORA
DESPACIIO A SSCLS. PARA INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DA sESSAo
DE .,DE nJNIIO DE 1996.
DSI' na 05 PAG 7652.

aiO'I:~AR~~.DE ACORDO COM A DECISÃO TOMADA
PELA CASA. NO DIA OMI_. NO SIi1ffiDO DE DESIGNAR llt.lA
COMISSÃO PARA EXAMINAR A PRESENTE PROPOSTA. DESIGNA os
Sl!OUINI1!S SENADORES: PRESlllENlc· SEN JOSE SARNEY.
ESPERmlÃO AMIN /PRIMEIRO SIGNATARIO).JOSAPlIAT MARINHO.
NAIIOl'R lUNIOR. ROBERTO REQUlÃO. NEY SUASSUNA. EPlTAClO
CAFETEIRA. JOSE IiDUARDO DUTRA. BERNARDO CABRAL ROBnTO
PUIIIE. EDISON LOBÃO. LunD ALCANTARA E AImlNIO CARLOS
VAlADARES.
DSI' li'05PAG no7.

10051'" (SI') SECRETARIA OERAL DA MESA (SOMI
o SEN JOSAPHAT MARINHO EXERCERA A VlCE-PRESmENClA DA
COMI$SAO ENCARREGADA DE E5l1JDAR AS PECS.
DSI' 1005 PAG T199.

10051'" (SI') SUIlSEC. COORD. LEGISLATIVA (SFl (SSCLS)
. AOENDADO PARA0 DIA I' DE IUNII/l DE 191>6.

111' .'" (SI') SVIISEC. CO/lIlD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS)
AHI!XEI. AS FLS. ~2 A". COPIA DO OF. SF 6)n A6U. DE
1t96.I!NCAMINIlADOS AOS SEGUINTES SEN: JOSAPlIAT~lARINIIO.
JOIE EDUARDO DI1I1lA. BERNARDO CABRAL ROBERTO FREIRE.
EDISON L06ÀO. LUCIO ALCANTARA. ANTONIOCARI.os VALADARES.
El'lTACIOCAFETEIRA. NABORJUNIOR. ROIlERTOREQUIÃO.
!lIPI!IIIDIÃO AMIN E NEY SUASSUNA. COMUNICANDO QUF.INTEORAM
ACOMISSÃO. E. AINDA. CONVOCANDO OS REfERIDOS SENADORES·
PARA REUNIÃO NO DIA I~ DE MAIO AS IR:It'IIORA.'i. NA SALA
DACCl.

17 05 I'" (SI') SECRETARIA GERAL DA MESA (SOM)
lUIlTEI COPIA DA ATA CIRCUNSTANCIADA DA PRIMEIRA REUNIÃO
DA CI!SP DESTINADA A EXAMINAR AS PECS REFERENTES AS t.lI'V
QIJl! TItAMlTAM NA CASA. (F!.S. "I

17051906 (SI')SECRETARIAGERALDAMESA/SGMl
JUNTEI COPIA DAS NOTAS TAQUIORAFJCAS DA PRIMEIRA REUNIÃO
DA C'OMISSÁO ESPECIAL DESllNADA AEXAMINAR AS PECS
UI'BEIl21!S ASY'VQUE TRAMITAM NA CASA. /FLS. 6CI A611.

I~05 I'" /SI') SECRETARIA GERAL DA MESA (SOM)
JUNTEI COPIA oo<onrlOSol AIIlICESI'J'l6. DO VICE·
PRI!SIIlENre E RELATOR. Sf.N JOSAPlIAT MARINIIO. ENCAMINIIADOS
AOS SEM JOSE SARNEY. PRESIDENTE DA CESP. LUCIO ALCANTARA.
ANl'ONIO CARLOS VAI.ADARES E ROBERTO F1tEIRE.
UIPECJ1VAMENTE. ENVIANDOCOPIA DA PEC ELAll/lMDA PELO
I!NJOSAPHATMARINNO.RELATOR:SOUCITANDOQIJl!AS
lIJOl!SlOES DEVEM SER fEITAS POR ESCRITO AO RELATOR: E
CONYOCANDO OS REPERmOS SENADORES PARA A I'ROXlMA REUNIAo
DA COMISSÀO. A REALIZAR-SE NO DIA 2.' DE MAIO. AS 11:00
IDAS. NA SALA DA CCJ. (Fl.S. 69 A 72).

1705 I'" ($I') SECRETARIA GERAL DA MESA (SOM)
lUIlTEI COPIA DOS OFICIOS O~ A I3ICESPI96. DO VICE·
PRE51IlENI1! E RELATOR. SEN JOSAPIIATMARINIlO. ENCAMINHADOS
AOS LIDI!RES DO GOVERNO. PMDIl. PfL. PSOB. PUT. PT. PSL.
PSB. PTIl. SEM ELCIO ALVARES. JAOER BARIIAlJlO.lIE1IOIO
MACHADO. JlJNJA MARISE.JOSE EDUARDO 0lITRA. ROMEU TUMA.
_ ANDRADE E VALMIR CAMPELO.ItESPECTIVAMENn. E AO

.@NOIMARDlAS.CONVIDANDQ.OSACOMPARECERAPROlllMA
~Ao DA CESP. A REALIZAA·SE NO DIA 2.' DE MAIO. AS
11:00 HORAS, NA SALA DA cel. ENVIANDO COPIA DA ~EC
ELABORAOÃ P~10 SfN JOSAPHl-T MARIt·rno. R.ELATOR: E
SOLICITANDO QUE AS SUGESTÓES DEVEM SER FEITAS FOR ESCRITO
AO RELATOR.

17 O~ 1",)6 (SFl SECRETARIA GERAL DA MESA (SOM)
JUNTEI COPIA DA PEC ELABORADA PELO SEN JOSAI'IlAT MARfNI1().
RELATOR tFlS R2 E11)

300$ Il)l)ti (Sfl SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
JUNTADA COPIA DO<; OFICIOS OI. A112~ICESPI'J6. DO
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL. ENCAMINJlADOS AOS LlDEUS
DO GOVERNO. PMDB. PFL. POSB. PPB. PT. PTIl. POT. PSB.
SENADORES ELCJO AL VARES. JADER BARBALIlO IIDGO NAI'/lLEÀO.
SERGIO MACHADO. EPITAClO CAfETEIRA. JOSE EDUARDO DUnA.
ALMIR CAMPELO JUNlA MARISE. ADEMIR ANj)RADE E ROBalO
FREIRE RESPECTIVAMENTE. E AO SEN OSMAR DIAS. CONVIDANDO
.os ACOMPARECER AREUNIÃO DAQUELA COMISSÃO. A
REALIZAR-SE NO DIA O.$·U(...<)(I, AS llOU HORAS. NA SALA DE
REUNIOEs DA CCJ. DESTINADA A APRECIAR APROPOSTA
APRESENTADA PELO RELATOlt SEN lOSAPlIAT MARINHO.

300~ I"", (SFl SECRETARIA GERAL DA MESA rSGM)
JUNTADA COPIA DOS mlCIOS 026 A1137/CESPI'J6. DO
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL. ENCAMINHADOS AOS
SEN ANTONIO CARLOS VALADARES. LUCIO AI.CANTARA. EDISON
LOBÃO. ROIlERTO FREIRE. BERNARDO CAARAI •• lOSl! EDUARDO
DlJmA. NABOR JUNIOR. ROBERTO REQUIÃO. EPITAClO CAfETEIRA.
NEY SUASSUNA. ESPERIDIÃO AMIN E lOSAPIIAT MARINHO.
RESPEmVAMENTE.CONVOCA~ PARA A REUNIÃO DAQUELA
COMISSÃO. A REALIZAR-SE NO DIA 1........96. AS IIM H/lRAS.
NA SALA DE REUNIÃO DA CCJ. DESTINADA A APRECiAR A
PROPOSTA APRESENTADA PELO RELATOR. SEN JOSAPIIATMARINIlO.

10 0619'l<\ (SFl SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
JUNTEI OS ORIGINAIS DAS suoESTOEs APRESENTADAS ACOMISSÃO
ESPECIAL EM SUA TF.RCEIRA REUNIÃO.

1006 1996 (SFlSECRET,\PIA ciFRAL DA MESA (SOMl
JUNTEI COPIA DAS NOTAS TAQUIGRAFICAS DA TERCEIM REUNIAo
DA COMISSÃO ESPECIAL

10 Ot\ 19')6 tSFl SECRETARIA GERAL DA MESA (SOM)
JUNTEI COPIA DA ATA CIRCUNSTANCIADA DA TrntCEIRA RI!IJNlÃO
DA COMISSÃO ESPECIAL

10061996 /SI') SECRETARIA GERAL DA MESA (SOM)
JUNTEI COPIA DOS OFICIOS lI:IR A049/CESl'I'J6. DO PRESIDENI1!
DA COMISSÃO ESPECIAL ENCAMINHADOS AOS SEN IOSAPHAT
MARINIIO. ESPERIDIÃO AMIN. NEY SUASSUNA. EPlTACIO
CAFETEI1IA. ROBERTO REQUJAo. NABOR 1UNIOR.1OSE!llUARDO
DlJmA. BERNARDO CABRAL ROBERTO PREIRE. EDISON LOlIAo.
LUCIO ALCANTARA E ANTONIO CARLOS VALADAU$. "
RESPl!C11VAMENTE. CONVOCANl104JS PARA REUNlAo DAQtJELA
COMISSÃO. A REALIZAR-SE NO DIA 12 DO COllRENTE. AS IDI
IIOllAS. NA SALA DA CCI. DESTINADA AAPRECIAR OTElClO
CONSOLIDADO DA PROPOSTA APRESENTADA PI!LO RELATOR. COMAS
S1JQESTÓES RECEBIDAS EM REUNJOB AN11!RIOllE5: E NUId!ROS
"A '1ICESPJ96. ENCAMINIIADOS AOS LIDEIIES DO_......

PSIlB. PPB. PT. PTO. roT. PSB, PPS. PSL DO GOVERNO. E AO
SEN OSMAR DIAS. RESPEmVAMENTE. C'ONVIDANDQ.OS A
COMPARECER AQUELA REUNIÃO.
131161906 (SFl SECRETARIA GERAL DA MESA (SOM)
JUNTEI O ORIGINAL DO TElCTO FINAL DA PROPOSTA APRESENTADA
PELO RELATOR. CQIlSOLmADO COM AS sUOESTOEs RECEBIDS EM
REUNIOES ANTERIORES.

13061~=::~~iA~~':~AQUARTARE\JNlÃO
DA COMISSÃO ESPECIAL

IJ06I==~:A~cu:..~~~AQUARTAREUNIÀO
DA COMIIIÀO IIPICIAI.

1t.1~ =DISCIlSSÀOPRIMf!1R()11lRNO.
llIPINDINDO DI PARlCD (ART. 3M DO REGIMENTO INTERNO·
1ltAMrrANDOEMCONJUmOCOM AS PECO_.MIIII E_

It"~I•• 1996 /SI') PLENARIO (I'LEN!
umJRA pARECER DORN JOSAPIIAT~RINlIOSOl!RIAS PEC
ooorn._. 0lIl11. OllII2OE_ Im. CONCLUlNDOPILA
APRISINTAÇ'ÃO DA EMIlIIlA I • PLEN (SUIlSTI11lTMl1.

'''''996 (SI') PIJ!lI.w<l (I'I.EII)
A'MATDIA E RE7lRADA DA ORDEM DO DIA. PICANDO NA 10M ATI
oDIA 25 IX nJNIIO IX 1996. PARA RECEl!lMENro DlDmNDAI.
DSP:1006PAG 10)69 A_.

25" 1996 (SI') PLENARIO lPLENl

~SÀO~~~~~~~:'~=~~~
EM CONJUNTO COM A.~ PEC CIIIllIH. 0lIl11 E onn20 I"~).

25061996 /SI')PLENARIO IPLENJ
DISCUSSÀO ENCERRADA. SEM DEBATES.

25" 1996 (SI') MESA DIRETORA
DESPACHO ACCJ PAU \ E.'CAME DO suosrmmvo.
DSF26I16PAO 1071'2 E 1070).

OI 07 '''' /51'\ COM, CONSTTI1JICAo,E JUSTIÇA /CC]}
AO SE.. JOSAPIIATMARINHO.IlELATOR DA MATF.RIA. /IUIlTAMI!Nll'
COM AS PECO". 011. 1120 E1165195).

Of07I996 /SI')COM. CONSTTI1JIÇ'ÀO E JUSTIçA (CCI)
DeVOLVIDO PARA REDlSTRIIltllCÃO.

10071'" /SI')COM. CONSTTI1JICÃOEJUSTIçA /CCI)
REDlS1MIUIÇ'ÃO AO SEN JOSE FOOACA.

I' 101996 (SI') COM. CONSTTI1JIçÀO E JUSTICA /CC])
DEVOLVIDO PELO RELATOR. SEN JOSE JOGAçA. PARA INCLUSÀO
EM PAUTA. JUNTAMENIl; COM AS PECOOOI"I'l'l~.

PECOIlIlIII"'. PEConn20 1"'5. PECOOO6~ "'~.QUE
TRAMTTAM EM COIlJUNTO.

30 lO 1996 /SI') COM. CONSTITUIçAo E JUSTICA (CC])
ORELATOl\EldlTERELATORIOCONCLUlNDOPELAAPROVACÃODA
PECIlIIlIlIII"'. NA FOltMA DOsuesrmmVOQlJl!OFEllEC'E.
BEM COMO PELA PREJUDICIALIDADE DAS roc ...... 1"5.
PECnnnlll"'.PEConn20 1"~EPEClIIlIl65I~.EDO·

SIJIlS11Tl1I1VO DA COMISSÃO ESPECIAL POR ESTAREM TODOS
SUFICIENTE E AOEQUADAMENTE CONTEIdPLADOS. QUANDO E ONDE
COUBE. NO SUBSTm1T1VO PELO QUAL ORA SE CONCLUI:
PELA AI'IlESENTACÃO DE P1tOJETO DE RESOLuçÃO DO C'OIlCiRI!SJO
NACIONAL REOtlUNDO A NOVA SI5reMATICA DE APREClACÃO
MEDIDAS PROVlSORIAS E REVOGANDO A REroLuçÃO DOCONORI!SSO
ooonnl 1919. ,

30 10 I'" ($I') COM. CONSTIT1JIÇÀO E JUSTIÇA /CC])
COtlCEDIDA VlSTACOlEnVAA rooosOSMEMBll/l!l DA<"OMlSSAO.
PELO PIlAZOREOIMENTAL DE CINCO DIAS.

25 111996 (SI') COM. C'ÓNS1TIlJIÇAO E JUSTIçA tCC])
DlJltANTE O PIlAZO CONCEDIDO A VISTA. FOI OfERECIDO UM
VOTO EM SEPARADO DOSEN LllC10 ALCANTARA. OPINANDO PELA
Aftt)VACÃO DO SUBSTm1T1VO DA COMISSÃO ESPECIAL: E UM
VOTO EM SEPARADO OFERECIDO PELO SEN JOSE EDUARDO DlITRA
OPINANDO PELA APROVAÇÃO DOSUOSTlTUTlVO DA COMISSÃO
ESPECIAL

05121'l91\ (SI') COM. CONSTITUICÃO E JUSTIÇA (CC])
PARECB.SEN JOSE FOGAÇA. PELA APROVACÃO DA
PEC 000'" I"'~. COM MAIOllIA DE VOTOS; VOTAM VENCIDOS
.os SEN JOSE IGNACIO fERREIRA. ANTONIO CARLOS VAlADAJI!S.
JEI'I'ERSON PERES. JOSE EDlJARDO DUTRA. EPlTACIO CAI'ETEIRA.
LUCIO ALCANTARA E JOSAPHATMARINNO.

05 12 1996 (SI') COM. CONSTmnCÃO E JUSTIÇA (CC])
llEXADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVACÃO
DAPECaoooll"". NA FORMA DOSUBST11Ur1VOQIJl!
APRESENTA. PELA PREJUDlClAUDADE DAS PEC_" I"~.
PECOODIII"'.PECnnn2/II9'lSEPEC00065 1'I'l~EDO
SU8STTIUT1VO DA COMISSÃO ESPECIAL: ANEXADO AINDA VOTO
EM SEPARADO VENCIDO DO SEN LUClO ALCANTARA E. VOTO EM
SEPARADO VENCIDO DO SEN JOSE EDUARDO DUnA.

09 12 I'" (SI') SBVlçO COMISSOEs PEIlMANENTES lSFl /SCPJ
ENCAMINHADO A SSCLS JUNTAMENTE COM AS PECO..... nnnll.
Olmo E OU065 1995.

09011'" /SI')SIl!SEC. COORD. LEGISLATIVA (SF)(SSCLS)
AO SCI'. COM DESTINO A ('('I. PARA O DlSI'/lST/) NOS
ART. m PARAGRAFO OITAVO E ART 2.~ PI\R.·.r;kAFO
UNlCO. DO REGIMENTO INTERNO.

.021'" ($I')PLENARIO (PLEN)
LEI11lRA PARECER /166 - CCJ.
DSl'21 02 PAG~II9A~"~,

3002 "'7 (SI') SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA /SI') lSSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

1203 I'" (SI') PLENARIO (l'LEN)
INCLUSÃOORDEM DO DIA VOTAçÃOTURNOUNICO. TRAMITANDOEM
CONJUNTO COM AS PEC MU"'. 00001. onn2O E 'l1li165""5.

12 O) I'" (SI') PLElIARIO IPLENJ •
LEI11JRA EAPIlOVACÃO DO RQ. I~. DO SEN JOSE ROBERTO
ARRUDA E0lTI1l0. SOLICITANDO O ADIAMENTO DA VOTAÇAODA
MAlEIlIA PARA REEXAME DA CCJ. TENDO USADO DA PALAVIA OS
Sl!IIJOSE FOGAÇA. JOSAPIlAT MARINIIO.JOSE SERRA. JAOER
IlARBALIlO E ODACIR SOARES.

12 O) "97 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E APROVAçÃO DO RO IM. DO SEN PEDRO SIMON.
SOLICITANDO TRAMITAçÃO toNlUNTA DA PECOO'71"'ceMAS
00001.01100·" 00011. 0l1O:! EntM)(I~ 19"J~. ESTAS lA
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'I1IAMIT"NDO EM CONnn<rO, 'I1:NDO US"DO D" ,i\l.AY!tII01_
PEDRO SIMON.IOSE SERR", EPIT,,("10 (""FE11!IR" E llUMlIIIl'IO
LUCEN",

IJOllt91 (SFlPLEN"RIO tl'\.ENl
"M"lEllI" VOI.T"RA" ORDEM DO DI" NO PIlOXIMODI" 18 D!
AlIIIIL. POR DECISAo D" PIlESlDENÇ'I", ITRAMIT"NOOIM
CONMrTO C'OM AS l'I!(" ''''''I 001111: '''''211 f ''''M 1'"1.

IJ O) I'" ISf) MlIA OI~ETORA

DarACHO" CCJ, PA~A ~EEX"ME O" M"TERI"
DV Il 11) P"O "IR" mR

110) 1t9',SFlC'OM,CONSTmJICAoErornl;" (CCI)
INCAMINHADO "O REL"TOR SEN IOSE FOO"C". 'ARA 1I1'!.'ICAME
l.'ONFORMl! RQ. Il'. DE 19'17

IOGlIt91 'SflPLEN"1I1O IPLfNl
INC\.UsAo ORDEM DO DI" var"("Ao P11IMEIROTUIIND.1lOIIlDIlIIDO
DE '''RECER D" CCJ • REEX"ME rm"MIT"NDO EM C'tlNlUInOCClM
ASPEC'OI:xna. f10UII IIUfI:!O EnclntJ~ II)4J.to Eonnn71l)97).

IIG1I'" ISFI PLENARIO I'lfNl
1I!T1ll"DODA OROOM DO DI" NOSTF.RM05 DO ART. I". 'r. DO
IIEOIMEm'O INlEllNO. DEVI!NDO IIElOl1NAR DI" 16 DE"'1IIlL D!."'.
llIF 11M '''0

1114 I'" lWIIIIBSfC. COORD. LEOISL"TlV" (SFI (SSCU)
AOIlELATOIl SEN JOSE FOOAl;A.

I'GIl'" (IPI PLEN"'RIO IPLENl
INCL\lIÁOOIlDI!M DO DIA var"cAo TUllNO UNICO mtAMlTANIIO DI
CONIUIIl'O C'OM "S PEC ftUlllll. UlluI 1.1X1Cl2l1 E1X1llfi' Im I
...,1tt7).

16G11'" /SI') 'lEN"RIO II'LENI
'AllECEII OR"L D,\ (", I EM REI!.'lAME. fi<VOIlAVI!L. NOI 'IDMOI
D" EMEND" ) • PLEN ISUllmnmllOl. QII! 0PEltECI.1 PILA
PIlEJUDICIALlDADE DAS PF.(, 00l1lll. ".11 I. 1lI112tt.1_
I'" ElIlll." 19'17. BEM C"OMO D"S EMl!NIlAS I • PLEN. DA
CEIP. E2· CCJ. E PELA APII!SENTA('Ao DOPIlN (PIlOJETODI
IIESOUIÇAo DO COIlOIIESSO N"CIONi\l.IIIEClU....NDO ANOVA
IImMATlC'" DE APIIEClA('Ao DE MmlDAS JlIIOVISOIIAlI
lIEVOOAllDO "'IIESOLU('Ao I. DE I'"-CN. IlEl.ATOllIIN"
I'OOA('.... EM IIlAUTI11JIC'Ao. TI:NDOUSADO D'" ,i\l.AVAOI_
JllIAI'IlAT M"'RINHO. PEDRO SIMON.IlOIIERTO PIIEIIIE.oa
PIII!SlIlENTI!. "'NTONIO CARLOS M"OALIlÁII. E01_"
AllRUD.... JOSE EDUARDO DIJTRA. ESPERIDlAo "MIIl.~
LUCENA E ANTONIO CARLOS Vi\l.AD"'W.

"M 1191 lSPl PLEN"'RIO (PLENl •
COMUNlC"'('Ao PIlESIDENClA AIMI!DI"'T'" PllBuc,,('AoDOPAIIICIL
E ... INCUJSÃO O" M"'I1:RI'" NA SESSAo DELIIlLR...TlVAORIllNANA
DO DIA 2) DE "BRILDE 1'l'l7.BEMCOMO "5U"'IIF.MESSA. EM
CAllAlEll EXTR"OROINA~IU ... CI. 'AII'" EXAM! D" EM!NDA
).PLEN lSU!mnmVOI 111"MIT"NDO EM CONlUWI'OC'OM AI
PECIXlIXll. MllI I. Mll2tl.IlI1Ot\, 19'1' EMl1071'lt'1),

"GIl'" '1$F) MES'" DIRETOIV.
DESP"CllCI ACCI.
llIF 17M P"O 7I'l) A 7913 '"

UGlI"7 ISI') SECRETARI" OERAL DA MESA lSOMl
JUNTEI QUAORO COMPARATIVO COlmNDO OS TEYrOSDAIPIe
1I01.llIll. 1I11.1I2111X\~. DE 19'1': EM7 DE 1'l97.
TRAMITANDO EM CONJUNTO, E. AINDA. OQUADRO C"OMI'AllATIYO
DOS SUIIST11Ul1VOS DOS RELATORES: SEN IOSAl'llATMAIIIMlD.
PE1.A t'I!SI' I ·I'LEN EJOSE FOOAl;A I· CCJ E). PLEN.

UM '''7 ISl'l 'lEN"RIO IPLfNI
INCLUSÁOOItDfM DO DIA varAcAOI'tIIMEIR011IRN()tnlAMITAllIlO
IM CONMrI'O COM AS PEC 1X••'I.'••'1 1.1111211 E_, I'""
IlIOllll7lt971.

U llIl'" ISf) PLENARIO (PLENI
OSEN JOSE FOOA('A.IIELATOR DESIONADO EM S1JIISTI1UI('AoA
CCJ. EM REEX"'ME. PRDI'Oe AL'I1:~ACOEs NA EMENDA ).I'LIN
ISIIIlSTlTl1T1VOI. EM "DIT"MENTO AO SEU ....IIECER. PIlORIIlDO
IlASEISÀODE 16 DE ABRIL DE 19'17.

U llIlt91 1$F) PLENARIO IPLENl
L!lruIIA E ...PROVAl;,l,o DO RQ. IRI. DO REL"TOR. SEN JDII!
POOA('.... DE PIlEFERENCIA PARA AI'tIECIA('Ao DA EMlNDA J .PLIIf,
(11II .lmmllOl. COM "S AI.TERACOEs 1'tI000000AS.

UM It'I1 (SI') 'lEN"'RIO IPLEN)
L!ITUIIA I DECLARADO PREnJIllCAOOO RQ 2IUA.5\JM('II1TO
PELO SEN IOSE EDlIAnDO UU1·H'.. L'I; rnr;PEREN("IA PARA
APIIECIA('Ao DA EMEND" I • PLEN (sunmTlJTlVOI

UM II'l7 (Sfl PLENARIO (PLENI'
LITI1IIIA E APIIOV"('Ao DOS RQ. IR' " 11llI. DOS SEN "NTONIO
CAIILOS V"LAOARES. LUCIO ALC"NTAR" E IOSE EDUARDODIJTIIA.
DlDUTAQUE '''RA VOTAl;AoEM SE'''RADO. ~ESPE~,~AM!NII.
DAS EXPRESSóEs, PARAOR."FOS E ARTlCOS "SECUIR ~mllSÁO
'ADMmD" APRORROOAC"O POR IGUAL PERIOOO'. ("ONST"NTE DA
1IIMlSSÁ0 AO PAII AGI< AFO PRIMEIRO DO "RT (.1 NO "RT.
1'IIlMI1RO O" EMEND" ': PLEN ISUllSTITUTIV01. COM
ADITAMENTO: EXPRESSA0 ·SIMPlES·. CONST"NTE DO P"RAORAFO
IIXTO DO "~T, (,I. NO ART PIlJMEI~O DA EMENDA 1 • 'lEN
fIUISTJTIJTIV01.. C'OM ADITAMENTÇl. EXPREssA0 'QUE l'OOElIA
ALTERAR O PROJETO DE ('ONVERSAO APENAS POR VIA DE
IIIPIlISSOES' CONST"NTE DO PAR"ORAPO OITAVO DO "RT, (,I. NC'
ART. P11IMEIRO D" EMENDA 1 • PLEN (SUBmTlJTlVOI. COM
ADITAMENTO. P"RAOR"FO I:' DO "RT, 61, NO "RT P11IME(RO
DA IMEND" 1 • PLEN ISUllS1TlllTlVOI. COM "OIT"MENTO; AIITJO('
'IIIICE1IIO D" EMEND" , • PLEN ISUllSTlTUTIVOI. COM
ADlTAMlNTO; "RTlCO QUARTO DA EMENDA 1 • PLEN
lIWSTlTImVO). COM "DITAMENTO

UM II'l7 ($F) PLEN"RIO IPLENI
LImIRA E"PIlOVACAo DO RQ 219. DO SEN ROllERTO PIIEIIIE. DE
DllTAQII! 'ARA varAl;Ao EM SE'ARADO D" EmEsUO'aIA('ÃO'
CONSTANTE DA "LINEA .(" DO INCISO XXVII DO A~T, QUARTO D"
EMENDA) • PLIN ISUBmTlJTlVOI, C'OM ADIT"~lENTO. TENDO
OAUTOll USADOD" PALAVRA

UM 1997 IIPI PLENARIO (PLENI
VrtrA('ÃO APIlOVAD" " EMENDA) • PLEN (SUBSTITUTlVOI. COM AS
ALTnACOEs EM AOIT"MENTO. EM .RIMEIRO TUllNO. RESSAI.VAllOS
OI DESTAQUES. FICANDO PREnJIlICAO" APRESENTE PROPOSTA E
AI PEC IlllllIll. 11Of1l1.IIlIIIIR. '"'16' I'm E1X"17I"'. C'OM AS QUAIS TIIAMITAEM CONJUNTO. BEM COMO AS
IMENDAS I • 'lfN. EI· C('J. AMBAS SUBSTITUTIVAS. COM O
SlGIIINTE IIESULTADO SIM ~,. NAo 7. ABIT.l. TOT"L-"'.
'lINDO US"DO DA '''L''VRA OS SEN J,QSAPIIAT MARINHO. JADER
I1,IIIIALIIO.IfUMIIERTO LUC"EN". PED~O SIMON. LUC"IO LCANT"IIA.

ItOBER.TO FRE:RE. EPITACIO cAF"ET'CIRA ANTONtO ÇARLOS
V"LADARES. JOSE EDUARDO DL'11lA, EDISON LOBAo, AR7UR DA
TAVOI.A.IOSE SARNEY, JOSE SERRA,.RAMEZ TEBET, ADEMIR
"NDRAOE.IOSE fGNACIO FERREIRA E JOSE ROOERTO ARRUO"

U 1ll1'l'17 ISPI PLENARIO ,PLENI
APRESIDEN('IA ESCLARE("E AO PLENA RIO OUE ESTA
AUTOMATICAMENTE OESTA('ADOO PARAGRAPOTERl;EIRO ('ONSTANTE

~~E~~M:~g~:C~t;;E~~~ ;~~E~Ê~~A":,~I~~~~O. EM
COMEL"'T".

UNI'" (Sfl 'lEN"RIO IPLENI
I MANTIDA AEXPRESsA0 'AOMI7IDA APRORROOACÃO POR 10UAL
mlODO'. DESTACADA PELO RQ IR', BEM CO '.10 O PARAORAFO
mCEllIO DO "RT PRIMEIRO DA EMENDA' • PLEN, COM
ADrr"MENTO. ("OMO SEGI'I'ITE RESULTADO SIM "" NÃO I",
'I01'AL- ~,. TENDO USADO DA PALA VRA 0' SE'" ANTONIO ("A~LOS
Yi\l.ADARES EIOSE FOO'ÇA

UM IM' (11') PLENARIO 'PLE'
I MANTIDA 1\ E"<PP.E<iti :.,,,, ;-:··.· .. LE::' 01:51'\( "U" PELO RC' 2X-I
COM oSEOUlNTE RESULT ~,t', 51"1 ;,-, NA() - ...8S1 111

TOTAL- 1>/,. TENDO USADO D' P'LAVRA Os S~'" LUC"lO AL('''NTAIlA
IJOSHOOAcA

11 M ,.." (Sf) PLENARIO IPLE'
I MANTIDA AElCl'RE.-.\O 'Ol!E POOERA ALITRAP. OPROIETO DE
CONVl!RSÃO APENAS POR VIA DE SLPRESSÓfS' DESl ACAOA PELO
IIQ, 2R'. C'OMOSEOUINTE RESULTADO SIM "I NÁO 11,
ADST I. TOTAL-Nr. TENDO l 5"00 (M PAi AVRl\OS SfNLUCIO
ALC"NTAIlA EJOSE rOOACA

UNI'" (S"'PLENARIO lPLENI
I MANTIDO o PARAGRAPO 11 DO ART (,7, NO ART PR'MCoIRO DA
IIoll!NDA ) • PL!N (SUBSTITIJTIVOI. COM AOITAMFNTO OEST"('''DO
PELO ~Q 2MC\. COM O SEOUI>tl< RESULTAOO SI" '" NÃO 11,;
AISl' I. TOTAL- M. TENDO USAOO DA PAI AVn. O, SEN JOSE
EDUAIIDIO Olfl1lA EJOSE rOGACA

UM IM' (Sfl'LENA~IO IPLEN>
11 MANTIDO o A~T 'I1:R("EIRO DA EMENDA' , PLf~
(IUIrrm.mVOI. COM "DITAME~õO OESTAC'"DO PfLO RQ IOT.
COM OSEGUINTE RESULTADO SIM'? NÃO '" TOTAL'('~
TENDO USAOO DA PALA\11. OS SEN JOSE FOUAROO Dl!TRA EIOSE
OOA('A.

aUIIM? lIl'I PLlNAllIO (PtIIll '
, 11 MANTIDO o ART. QUARTO DA EMlNDA ) .I'UN

..-mvrJYOI. COM ADrrAMENTO. DEST"C"DO PELO RO. 211.
COMO lIlMNTIl RllULTADO: IIM~. NÃO I). AIST. I.
'I01'AL-",. 'rINDO USADO DA PALAVRA os SlN JOSE IDlJAIIIIO
llUIU I JOII! fOClAC'A.

UN .." lIl'I PLINAIIIO (I'LIN)
vorA('AoUJIrrADA AIXJIIIIIIÀO 'CII1A('ÃO' CONSTANTE DA
ALINIA 'C' DO IMCIIO XXYII DO AIIT•.QUARTO D" EMENDA •
S.IUN.C'OMAOrrAM!NTO.DUTAt~ACPlLOIIQ,lI9.C'OMO
IIClUINTEUllA.TADO:IIMoI6.NAo~.L-6%.TENDO
UIADO DAPi\I.AVRA OI SEN IIOIIR E ElO5F. POOAC''',

UM IM? ISPl MEIA DIRETOllA '
~ACHO'" CCJ. 'ARA REDA('Ao DO rrm.mvo ... PEC....lI
1'".'ARAOIlOUNDOTUllNORIOIMRNTAL

as M IM? ... PLlNAllIO IPLlNI
LII'IUIlA'AUCIIL Illl. CCI. OfIIIEClItXl A ftIOAt'Ao DO
....-mvnvoA PIlOPOIT PAlIA o SEOUNDO TlJllNOIIEGlMENTAl.
Illl.ATOllIIN JOSE POOA('....

UOIIM? lSPlPLENARIO IPLlNI
COMUNlCA('Ao PIlESIDENCIA QUE" MATlRIA CONSTAIIA DA ClRIlDl
DO DIA DA IIUAO DELIIlIRATlYA'QIII)INAIIIA DO DIA 116 DlIoWO
DI IM? ,AlIA oPRIMllRO DIA DE DISCUSSÃO. IM IIQUNDO

:-Cll.AOUU" l107.lIIIPIllTO POIIINCOIIIIECOII
NO ANTIIIIOIII.
Ul'UllLICA('Ao PEITA NO DVM "' PAO 'ICI~ A-'

.M IM? CIl'IIUISEC. COORD. LEGlSLATlYA Ill'IlSSCUl
ANIXAOD AO PIlESENTE. PROr:ESSADO CONTINDOnPIlOJITO DE
UIOLU('Ao DO C'ONCIRI!SIO. PRNo EM AUTOS PIIOPIIlOI
APIlESINTADOCOMOCONCLUSAoDO'''IIECEII DOIIILATOIlIIN
JOII! POOA('A.IM SEUS ODIS PIlONUNC/AMI!NTOS.

NU IM? lIl'IIIIISIC. COORD. LE01SLATlVA /SI')/11eU1
ANIXII. AS FLS. )-,. rXEMPLAIlDODSFDlIlII.UM7.CINDI
CONSTA PUlLlCADO AS .Ao. 'I"~ A'"". RETlFlCA('ÃODO
'AUCEII D! PLENARIO. PIlOFERIDO PELO SEM JOSE FOOA('.... IM
U D! AIIlIL D! I",.

..is 1997 lSI'I 'lEM.wo tl'\.EN1
lIICLUSAo ORDEM DO DIA DISCIISSAo SIQUNDO TUllNO. DO
IWIlTnmVOA PECOMUI I"""IIMEIR" SEssADI,

..15 lM7 lSFl PLENARIO (I'LENI
NAoIlDUYE~ES NO PRIMEIRO DIA DE DIscussAo.

1715 IM? lIl'IPLENAll1O IPLENI
lIICLUSAo ORDl!M DO DIA DISCUssAo SEOlJNDO TlIllNO. DO
Il.ntTlJTlYOA PlCllIlUlll l'l'l'(SEGUND" SESsAO).

17os IM? (IPI PLENARIO (P\.ENl
llAOlIOUVl!ORADOIIES NO SEOUNOO DI" DI DlscussAo.

... IM? lSPl PLINAIIIO (1'LEN1 .
IlCLIISAoORDEM DO DIA DlICIIIIÃO SEOllNllO'IVIIND. DO
IUIITI1VnYO APie_I I"'(1IlICEIIIA E ULTIMA lISIAOl.

•• lM7 lIl'IPLEN.wo (PLIH)
DIICIIIIAo ENCEIIIlAOA. APaI USAIlEM DA PALAVIlA OI,SIN PIDllO
1lMON. ANTONIOC"RLOS VALAO"RES I! 1I000p.Rm P1111U. P1CANlIlI
AYOTACAo ADlAD" '''R'''' S!SSÃa.EIO DIA I~ DE MAIOD! ...,.
_ •• '0\0'262 A'1266

1415 I'" lSPll'LINARIO (PLENl
lNCUISAo ORDlM DO DIA varAcAo SEOlJNDO TUllNO. DO

14.1~~tt:,~II~'
WM DA 'i\l.AVIlA NO ENCAMINHAMlNTO DA varA('AoOlIIN lQII
1DUAaDODIITRA. UBASTlÃO IIOCHA. ANTONIO CAIlLOI Vi\l.ADAMI,
ADEMIII AI«lIIADI. IOIAPllAT MARINHO E PEDRO IlMON.

14.. I", lIl'I PLENARIO lIUNI '
VrtrA('Ao APIIOVADO. COMOSECUINTIIlEmn.TADCl: SIM".
NAo 12. AISTEN('Aonl. 'I01'AL- 711. DIVKNDQO I'RONIINC'IAMIN'lO
DO SIN lOSAPI''''T MARINlIO. PROI'IIUIlO NO I!NCAMINlIA~tIN'IO DA
var,,('Ao. AC'OM'''NHAR AMATlRIA. C'ONI'OIlMP. Dl!rnIlMINACAoDO
1It.I'tIElllDENTE SEN ANTONIO ("ARI.05 M"'OALIIAII.

U. 1..7 ÀCÀMAII" DOS DEPUTADOS COM OOFiCIO SflH'...
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Oficio n- ."::. ij' IsFI

Senhor PrimeirQ"'5~cretário,

Encaminho a Vossa Exceí~nci., ti. fim de ser
subaleUdo l revhlo da Camara dos Deputados, a Proposta de
Eaenda l Constituiclo n' 1, de 1995. constante dos aut69rsfos
juntos, que l'laltera dispositivoS dos arte. 48, 62 • 14 da
t:onatltulelo Federal, e dá outras provipõncias".

. .segue, UI anexo, e por d.t.ra1n.çlo ao
S.nhor Pr.sidente·, ·s.nador Antonio Carlos Ha9alhl.s, discurso
pronunciado pelo Senador JOlJ8phat Harinho quando do
encalllinliallento da votaclo da ...t'ria elll se9Undo turno.

S.nado F.deral, UI 15 de ...io de 1997

,I' i,U te( ..
S.....dor Luc!di ortella

Pr1aeiro-Secret.ã o, rl\. exercicio

A Sua Excellncia o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Prillleiro-~.cret'rioda Ca...ra dos Deputados
vpl/.

(*) PROPOSTA DE EMENDA CONS1111JCIONAL
NO 1, DE-l995

Dá lItJ'iID tttIDç& 110 ",1. &1 lia
Cnn.flllItíçiIn /·ftImII

As Mesas da Cimara dos DepllUldos e do Senldo Federal. nos lennos do
sn. 60 di Constimição Federal promulgam I seguime Emenda 10 ~to'tonstimcion.l:

Anilo únieo. O In..62 da Constituiçio FedCl'lll pllSSll I \~IlOfllr tom I se;uinte
redaçlo:

·An.6i , .

§;·;·NI~·~·;j;~·d;·;;;;d;d;·P;;~~~·~;;;;;~;;..·..·· ..
I . reser.'I4ls .0 dominio de lei eomplcmcntar:
11. vedadas is leis cIeIcpdas. pmi<t•• no .rt. 61. ~!'~. ("oMimi;!o:
11I. discriminadas llO art. 4&. I. X e XI dest. COIlSlÍlllição: e
IV - a I<lIislaçln sobn: clircilO penal.
§"* 1\5 midiclas provisórias perderlo eficácia. :lesde a adieio. se n311 rll'"'!'
convenKlas em lei no prazo de sessenta dias. > D.ni! d. lU> ~llbli">l0'
dtWlldo o C'ongraso Naeit>lll! discir-Jilllr ... rol.çi"" JUne.... d",""
dec:ornnles. .
jJo Nlo editado o rnpcctivo deemo Ielóolalivo no p!Uo,,;, _li dial:. :u
roIaç6cs juridi<:as cIceo<mltes -ele meclid. provisória conservar.se-lo por el.

'das
~Ê~ad. a ~lçlo. no mesmo .no. 4e medida pl't'\is<>ri> nlo .precilda 0-.
~eil.da. no lodo 011 cin pane. pelo('~~ ~.ciOlUlI -

JUSTIFICAÇÃO
Dccotridos seis anos ele vigttlci, ela Cena de' 1918. tem-se uma

perspectiva telnJl!lta1 suficiente para eonfeTir o efeito de seus dispositivos s~ o
t"nclon.mento das tnslin,ições e I comptllibilidaàe entre os seus princip"(\s
constinlCion.is •• r.alid.d•.

, A indep.ndênci. entre os Poderes ela lOnilio. pedra de tO<)ue na afirmaçlo
d.mocninc. do lei Fllnd>J~nr.1. vem undo vilipftldi.dn pélo uso .buSlvo do instinllo
da medida pro\isilol:ji\~. sucedãne3 do decnto-Iei. insmlmento leglslam'o C2
Constil!,içllo nnlerior. consídemdo pel',mlioria dos juriSt•• c(\mo mlni.lador do P(\d.r
Legi:d3tivo.

Ouranre os IT2b.lhos de el.boTllçlo d. Consnnnç"o de 1988. os
defen~s da·lnclU-são d., medida prOviSÓri3 no le~IO c:on!>ritllclonill 3Iegll'1'im Q!lC n
Poder E'l(ecutivo nj('t podena prescmdir de algo semelhl\nre 30 d~ctelt)·!el p,\ua a~Ui11 Cê
modn cêlere diante de cenos f"'tos que e~igi"m uma prnnTjlI ~C~O da AdmmlstrjllçftO
Pública. .

T.is redamos foram .colhidos. No enlamo. a aplicação ó. medIdas
provi5Õrias verr. sendo rnnnelT1menTe _desvsmt'l.d;ts -ao srtem rduad.:-1s sem nttnn"ma
rele\'imcill: ou urgência Diante desse quadro. nin sena e'{agero aftnnar que o
Ex«utivo está u5UT'fl:'lndo a função legislaTiva dC"l Pnder cnm!leTente represenrado fJein
Con~sso NlcíQl:t.).

(.) Refeito per incor:eçlo. no anterior

Até a dnra de 9 de janeiro de 1'195 foram tdir:ld.~s R2~ MP's das quais
459. repTesenrando 55.~~ do 10111. tonstin,iram-se.m reeõições O.ve-se dor nlenção
li<> farl> de eStar em .c.l....çio • uriliuçio d. medidaS pr(l\isónas pelo E,,:"U\'O I

cacla .na. BISta ver que no ano 1994 fonnn editnd•• ~O(\ mediõ.. pro"sórias das qu.is
~~ f!l"'m. reedições. si~ific.ndopraticamenle 7~~~ do IClIOI de..e 'no. o que denNa.
comclllteZl. que está se tomlndo o rec:lIlSo quase e~c1ush'O de .mação do E~eçutI\CI.

cltsprez:mdo. assim. I iniciativa Itravés de P~icICl áe lei. Est. situ.ção sufoca "
Parlamenlo. rendo em ,ist. o grande número de proJelos de .on\'t!"SIo de lei. de
mstérias nem sempte rele\'Inles. I setem Ipreci:ldns .m redu7.ido prl7.o de ninla dias

Diante desses fIIOS. tomlmos • initinlh'1l de apresentlr esla propo~la.

tujo objetivo principal ê coibir mas práticas. reveladoramenle l?tidem(\~rá!i~3s.

limitando. desse modo. I .bran~êncil das maréri.s pl!ssivelS d. medrda prO\15on.·~

amplilndo (I prazo de sua aprecilção JlSf1\ sessenl" dias tom prClibiçào de reedl,;;io
Isso resultará. inevilnvelmenle. em IOn lli\io pa", o C<'n!,ressCI''''••,on.l. a par do
equilíbrio responsável entre o Exec:urivo e o LtlcllSl.II\·o. \'.Ic mencionar q"" •
Constinliçlo 1I~. ESlld(\ de Sant. CallriflA explicim Inl m:mdnmenlo esp...almolllc
comosepe:

",.In Si ~ i:m ça.ft) d,' re'!:·l.p1tr", r 111';!rn~tn. (J (jm·~rn(1dm.c'"

i:\lcd:: pndt·,ó Dt.lmor ",rd,'/nc rn)\·, ..';r;nt c'"m; (nl'(; I:C : ••

ch'1"'mir! .n,hni'·I,~..JD.~ J,' 'mc',i/nUt li .~~'(l·mj,h;1lf i;f'J!1,'(:II\'(: (,o":

efôltrn(l(/ ~", RÇC.f.fO. .\'l:rn /'~",I"}'"ntin c·"rl1pnll1'1nTlnmt·mt· "',

f'ro:n úe Ctncn <lim.

\~ / ... A.f 11H!JiJaf fN'I"'1.fÓl1t1f pt-nk,õu o ('iin71:m. (/",çt'" C1 cth(lll;
~t- itdn Ji11'rm Mm~nhlt:k rllf Il!t "" fl't1:11 ti(! ,nma (/I(I{ cit: "'0

f'"hlicaçÕQ. dl:l't!1ldn 13 A...~",Mi/(l /.~J!,."atll·o dr·\C/r/mor ,,.
rr:/açõ•.• jllridie/3.. dela.• ,'rrnmme.'.
$ 2~ .. É \'Cdoda tJ ~dicllO ,k Iftftlilla I'Nn'nâTln ...nnu mOléno ,!:fC'
;"u, ""•.." .'er oI>j.1D W /~i 'klc1l="'1tt.
§ J; - F. ,..dada a ';edirlln no mt.",o .....'Õ" IcJ!i,/otll'o.• de
m~úÍ<1n f'",\·,.•ória n&, ,klí1><rtl<fn 1>11 I'l'IC,/lUlo {'tIa A".mh"·,,,
I ~.,....J""nvt,"

TtvMe também o aritl.do de vedar o uso ~ medidas provisorias pa..
tralltr de mntéri.. niburírias. llOis os ·pnrnt~. ,Ir.' li'" ,/t: a",,· \itn feTináo. -::~m

·freqliem:ia. ·imponant.s principios tributários de pMtcÇip ao eonnibuillle tOlllÓ os da
merva de lei e da r.mnHd.de do I.flçamento de nihlnns to: lllmbém. paa os casós de
criiçlo de órpos e CI~"S públicos. t""do em \iSII tais aIos ,~m S1tUaç6cS dallt''W
pera I administraçio l'i,"!ica no taso de rejeiçio O~ nio sprc~iaçio ela ~,p po:iIl
Congresso Na:icn&l.

. , . Por fim, ~~siingue-se nesta p<opoSla o elevada interesse de lSlf1Itnr &O
LClIlSlnllv? o e~er:ICIO pleno de seu po4er-d.vcr. isto C. IlriIKriç6es e
r6pC'::s.,b,I,dndes. de acordo com os prineipios ~onslmlci"nais fundametlllis.

S:II. das Sessões. em 16 .60 'faye:-eiro de "'5
Espeyidilo AIoin
Epitácio Cafeteira
Levy dias .
Luiz Alberto de Olivaiza
Marluce Pinto
Joio Rocha
Eduardo SUPl1cy
Lauro Caapos
Vilson KlainGbing
iIosé Agzipino
Josaphat Marinho
Leoaar Quintenilha
Roberto Requilo
Pedro Siaon
Casl1do Maldaner
Cilberto Miranda
Coutinho Jorge
Carlos Patrocinio
Benedita da S11v.·
8ernador Cabral .
Re-ero Juc'
F'l.viano Nelo
Ilabor .Jilnior
Renan oCalhi!1ros
Josl!! Sianoo
Edison L6bIo
SCbasUlo Rocha
Alexandre Costa
José EduafdO Dutza
Joio F'rlil>ça
Cllvan Borges
Mauro Miranda
Marina S11va
lIaldeck Ornelas

Lucidio Portella
Roberto F'reire
Roaeu T...

ACcmlIdo de CmPinriçlo, Jusliça e Cidadmia
PtlbIiesdc110DCN (SeçIo II), de 17.29S
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o 8R. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Josaphat Marinho.

o aR. J08APBAT IL\RINIIO (PFL-BA. Para

encaminhar a votação.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs.

Senadores. recebeu aplauso geral da Casa a dellberação

de V. Ex" de fazer com que esla matéria viesse afinal a
uma deliberação conclusiva da Casa. Pena é que a

decisão de V. Ex" haja concorrido para o texto que se

vai votar. contraditório. contrário ao objetivo das

emendas originariamente apresentadas. pois que acaba

ampliando as faculdades do Poder Executivo.

Começa que a emenda que vai ser votada não

alterou o caput do art. 62. Vale dizer que aquela

extgencla. que era generalizada. de o Presidente da
República encaminhar '. a medida provisória com

exposlçio de motivos. nio é exigida. Em segundo lugar.

embora se h.ga transformádo a reedlçio em

prorrogação. com o prazo previsto para estaestendJa-se

o tempo .. 180 dias. Por outro lado. só se proíbe a
reedição na mesma sessão legislativa. Quer .dlzer que.

na Imediata. o Presidente da República pode reeditar a
medida provisória. ",

E. no § 5". ainda com referencla ao art. 62.

usa-se a expressão "os atos praticados na vlgencia da

medida provisória terão Validade jurídica plena".

Embora se cogite de declsio do Congresso'a respeito da

matéria. qua1lflcam-se os efeitos: eles terão validade

jurídica plena. outra ampliação em favor do Poder
Executivo.

No 11 8". ainda com relação ao art. 62. aflrma
se que a Cimara Revisora só poderá alterar o projeto de

conversio por via de supressões". Por que apenaa por

via de supressão? Por que nio se pode alterar

modificando o texto? Por que modificar o reglm' geral

da Casa e exatamente fazé-lo em beneficio das medidas

proV1a6riu. que tem cariter extraordinário?

AInda. Sr. Presidente: sempre que se discutiu

flua mattrla. colocou-se a necessidade de se proibir

que. por mldlda provisória. o Presidente da República

pudn.. tratar de ma~ria tributária. Não foi Incluída a

mat6r1a tributiria entre as' proibidas á medida

provlt6r1a.

Como le tudo 1..0 não bastasse. há agora

uma dupla vlolencla. uma vloIl:ncla ã Constituição e

uma vlolencla ao Re,lmento Interno da Casa.

Os artigos 3" e 4° da medida provisória.

segundo o texto da proposta .om em d1acussão. tratam

de matérias dos arts. 48 e 84 da Constltulçã~::Vale

dizer: esses artigos enxertados na discussãO da matéria

são rigorosamente estranhos. absolutamente estranhos

ao contexto de todas' lU! emendaa originariamente

apresenladas a respeito de medida provisória. Nenhuma

delas cogitou. por melo de modlClcação do art. 62. de
alterar outros artigos da Constituição que cuidassem

das competencias permanentes do Presidente da

RepúbUca. O enxerto contraria o art. 371 do Regimento

Interno.

Eaaa sugestão agora enxertada - não vale

dizer Incluida, mas enxertada - resultou de um projeto

que circulou há meses na Casa. de autoria do eminente

Jurista Saulo Ramos. Em uma proposta dele publicada é
que se Incluíam normas para modificar os arts. 48 e 84
da Constituição. e por aí se ampliarem poderes do

Presidente da República.

Note V. Ex" que o art. 62 cuida de medidas

de caráter transitório. Os arts. 48 e 84 tratam de

disposições de carãter permanente; conseqüentemente.

matérias entre si não correlaclonadas com as do art.

62. Mas. agora. aproveita-se o contexto das e.mendas

que visavam alterar apenaa o art. 62 e. por Intermédio

dele. enxertam-se disposições tendentes a modificar.

para ampliar. competl!nclas permanentes do Presidente

da República.

No momento. cumpre lembrar - e V. Ex" é um

vigilante fiscalizador do Regimento da Casa - que'o art.
371 diz literalinente:·

"Art, 317 - I!: vedada a apresenlação de

proposta que objetive alterar disposltlvo~ sem
___t ........,;,. ..1,_... ... ."

. ,o. art. 48 e 84 nio tl!m, relação direta nem

Indireta com o art. 62. Viola-se o Regimento Interno.

afrontando. ao mesmo tempo. a Constituição. Por que
afrontando a Constituição? Porque. Sr. Presidente 

note V. Ex". porque irei lhe fazer um apelo final -. o art.

48. inciso XI. da Constituição Federal diz:

AR. 48. Cabe ao Congresao Nacional.

com a sanção do Presidente da Repúbllca. (...J dispor

sobre todas as matérias de competência da União.

especlaímente lIObre:
Xl - criação. estruturação e atribuições

dos Ministérios e órgãos da Admln1stração Pública.

A emenda sujeita à votação diz: "I!: revogado

o inciso XI do art. 48." luo significa que áquela

competênCia do' Congresso para deliberar sobre criação.

estruturaçio e atribUiç6es do Ministérios

desapareceria. No entanto. Sr. Presidente. como esta

matéria não foi coordenada. mu enxertada na emenda.

esqueceu-se. como já salientOu o nobre Líder do PT. o

que dispõe o art. 61:

.;t>.: '!~ 'AR. 111: . A' iniciativa das" leis

~mpleme~tares'e ord1nir1ai cabe ,a quaIqu~-membro
o~ ", comiúão .da~'" Í>epil,tadoa. do Senado

Feder8.I ouÍlo CODgrellllO. Nacional. (•.•) na forma e nos,
casos previstos nelta ConsUtuiçAo.,-' , '

ti '1· -·SIo"de Inlciatlva prlvaÜ~ do

Presidente da República .. lel~ que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos, das

[orças t ..:nmdas:
Il - disponham lobre:
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aI criação de cargos, funções ou
empregos públicos na admin1stração direta e auu\rquica
ou aumen.!:? de sua remuneração;"

Com' a emenda absolutamente esdrilxula,
e1lminou-se' ~ que. estava previsto no' art;48~·pfi.Ta

trans(enr.'.~.poder d~'a P~sid!nciada República dispor
sobre a matéria.por·decreto, mas se esqueceu do art.
61. que' declara que essa matêria é da iniciativa do

President~ da. Repdbl1ca por lei complementar. Fica.
então, esse monstro de contradição no cont"rln da
emenda.

Sr. Presidente, como disse há pouco, V, Ex"

Be tem revelado zeloso praticante do Regimento, e eu
não lhe pediria. neste momento, que o violasse.
Todavia, acima do Regimento está a Constituição. está

a sua unidade, a sua sistematização e. ao mesmo
tempo. está o cuidado desta Casa de não votar uma

emenda constitucional - nem ao menos se trata de uma
lei ordln~a :com tamanha e grosseira contradição.

CreIo que V. Ex'. tendo em conta Que se

trata de emenda à Constituição. pode encontrar um
caminho e, com o apoio geral da Casa, determinar que
essa matéria volte à Comissão de Constituição e

Justiça, li fim de que seja devidamente coordenada,
evitando-se essa contradição, que, se for assim
remetida à Câmara dos Deputados, não deporá bem do

trabalho do Senado Federal. É o que digo quanto ao
conjunto da emenda. É o que lhe proponho a respeito
dessa parte.

Se, entretanto. V. Ex' entender que não há
como mandar a matéria à Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania, s6 tenho que lamentar e dizer.
então, com a sabedoria popular: "a emenda é pior do
que o soneto".

o 8R. PRESIDENTE (Antonio Carlosl
Magalhães) - Sabe V. Ex" o apreço que tenho por V. Ex'. I
que tem o poder até de afrontar o Regimento.

ultrapassando o tempo legal em sete minutos, ou seja,
V. Ex" dobrou o tempo. algo que é dlficll acontecer
.nesta Casa; entretanto, para o mestre há ó apolo geral.

Evidentemente. a essa altura da votação, não
IposSO .também deiXar de levar em conta o

I
Pronunclamento de V, Ex', dai por que, quando enviar a
matéria á Câmara dos Deputados, farei acompanhar o
discurso de V. Ex'.

COI'v!JS~ti9DE CONSTITUICÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

A proposta d; emenda a LOnStllUlção em foco. onunda
do Sena\:ló rederal. pretendê alterar '0., 80, -lX. 62 " ~-l d,) textu
conSUUlCtOnal. Clandu novo:- contorno'. .iundlcn~ J(' inStItuto l1~ rncalO...
provIsona' "c cnami mnd~.. nova:- .regra..: rClatl\ Jnlt.:nt;.' (l)mnt.:t~nCI~

nonnau\'t1 da t'mal1 cni m:Jlt:II~1 L1:! :J,omlmsuacü" rtlflll~.

r:nl relação <.1-. medida> prn\ biirt:.L propúc-:<.: ,.
amphacàu d~ seu pr:uo dt.' \'ip.tmcia para noventa dI.J.'. nmrroga"cl uma \~Z

por igual período: em caso de recesso do Congresso NaCIOnal. devera ser

suspensa a contagem do prazo Sugere-se. tamhem. vedação de recdtçã.'. na
mesma sessão legislativa, de medida provisória rcjcllõlda ou que tenha rCrdldl)

sua eficácia por decurso de prazo.

A regra hoje vIgente a r,espett<. di.! perda de vahdadc.
desde a edição, de medida provisória não convenida em let. passa J ser
invenida, ou seja, os atos praticados na vigência de medida provisória terão

validade juridica plena. salvo se () Congressll Nacional dtspuser
diferentemente no prazo de sessenta dias a contar dn tim do prazo de vigência

No que diz respeito ao conteúdo nonnatlV!.>. a proposta
em referência pretende impedir a edição de medidas provigúna, sobre mmeria.
I) reservada ã lei complementar ou á competência exclusiva do Congresso
Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal: 2) já disciplinada
em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto por parte do Presidente da República; 3) relativa á nactOnalidaâe,
cidadania, direitos políticos, .direito eleiloral, direito pena!. organização do
Poder Judiciário e do Ministério Público, planos plunanuais, diretrizes
orçamentárias, orçamento e créditos adicionais - ressalvados os referidos no
art. 167, §3°, do texto constitucional. Propõe-se. ainda. a vedação de
inserção, em medida provisória. de dispositivo estranho ao objeto principll1
nela tratado.

A proposta. prescreve ainda algumas regras especiais de
trarnílaçãO para medidas provisórias, a saber: I) sua votação deverá ser feita
separadamente em cada Casa do Congresso Nacional. observando-se o critério
de alternância simples paro que se inicie ora na Câmara dos Deputados. ora
no Senado Federal; 2) a uma colÍÚssão mista de depulados e senadores
competirá examiná-Ia e dar-lhe parecer; 3) ti Casa Jevisora s6 será lícito alterar
o projelo de conversão por meio de emendas supressivas; 4) á referida
comissão mista caberá fazer a sistematização do texto fmal.

Sobre a competência normativa da União em relação ti
administração pública em geral. pretende a proposla retirar do Congresso
Nacional parte de suas atribuições legislativas sobre o assunto. inserindo-a
na esfera do poder regulamentar do Presidente da República A este passaria
a competir dispor, mediante de=to, sobJe organiZação administrativa do
Poder Executivo, transformação de cargos, empIegos ou funções públicas,
estruturação e ambuições dos Ministérios e órgãos da Administração Pública
e extinção de funções ou de cargos públicos vagos.

Acompanha a proposição, por determinação do
Ptesidente do Senado Federal, cópia de pronUDciamento critleo feito pelo

Senador JOSAPHAT MARINHO quando do eneammhamento da votação da
matéria naquela Casa

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

A esta Comissão de Constituição e JUStlça e de Redação
compete pronunciar-se sobre a admissibilidade da proposta de emenda à
Constimição em referência, nos termos do ano 202 do Regin1ento Interno.

Cúida a proposição em exame da alteração do perfil
institUCIOnal das medidas provisórias. inseridas no texto da Constituição de
1988 como norma especialissima em face de wn contexto normativo onde a
separação e a independência entre os Poderes é principio fundamental.

Instrumento juridico concebido originanamente para um
sistetll,. de governo do.tipo parlamentarista, como é () caso do italiano - no
qual a dependência entre Legislativo e Executivo é traço marcante -a medida
provisória emergiu no texto presidencialista brasileiro como verdadeira
excrescência dentro do sistema tradicional de separação de Poderes entre nós
adotado Isto porque, como parece assentado na melhor doutrina
constltllctonal sobre o tema. o principio da separa.;ão d" Poderes implica
fundanlentalmente. destmar cada função riptca de govem{' . legtslaliva,
executiva e .1unsdJcional - a orgão própno e Independente dos demais.
Confira-se. nesse sentido. O que leciona JOSE AFONSO DA SILVA
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"A divisão de poderfs consiste em confiar
cada uma das funções goveinamentais (legislativa,
executiva e jurisdicional) a órgãos diferentes, que tomam
os nomes das respectivas funções, menos o Judiciário
(órgão ou poder legislativo, órgão ou poder Executivo e
órgão ou poder Judiciário). Se as funções forem
exercidas por um órgão apenas, tem-se concentraçllo de
poderes. A divisão de poderes fundamenta-se, pois, em

dois elementos: a) especialização funcional, significando
que cada órllão 'é especializado no exercicio de uma
fUllção; ~"i.". às assembléias (Congresso, Câmaras,

Parlamento) se atribui a função legislativa; ao Executivo,
a função executiva; ao Judiciário, a função jurisdicional;
b) independência orgânica. além da especializaç60
funCIOnal. c necessário que cada órgão seja efetivamente
independente dos outros. o que postula a ausência de
meios de subordinação," (cf. in "Curso de Direito

Constitucional Positivo. Ed. Revista dos Tribunais, 6'

ed.. pago 97\

,Ir". " edlçá(' ac ato, com torça de leI. amaa que
provisorios. peio Presideme da Republlca longe de ser apenas mms um
mecaritsmo de "freIOS e contrapesos" - estabelecidos em nome da neeessáno
hannonia entre os Poderes e indispensàvels para se evitar o arbitrio e os
desmandos de um em detrimento de outro - constitui inegàvel exceção à regra
da especialização funcional de cada órgão, eis que implica atribuir ao
Executivo parcela de função tipicamente legislativa - e sem nenburn propósito
de evitar desmandos ou arbítrio. mas, muito ao contrário, até correndo riscos

nesse sentido

o Constituinte de 1988 certamente tinha consciência
disto, e se por um lado convenceu-se da necessidade politica de se conceder
poder excepcional ao Chefe do Poder Executivo para o atendimento de
situações igualmente excepcionais da vida do País, cuidou, por outro, de
deixar sob a responsabilidade do Congresso Nacional total controle sobre essa
atividade legiferante atipica, concedendo-lhe o poder bastante para anular
seus efeit·)s desde a edição ou transformar em norma permllJ1Cnte as medidas
provisórius criitodas.

A experiência veio demonstrar, contudo, que mesmo todo
o poder de eontrole nas mãos do Legislativo não foi suficiente para coibir os
abusos verificados. O diminuto prazo previsto para a apreciação das medidas
pelo Conrres~o Nacinnal. aliado à falta <le limites de eonteúdo e de reedições
desse tipo d. ato normativo, acabaram propiciando um sempre cres~ente

número de edições e reedições que inviabili70u. na prática. o controle
rcnlmC'Jl!E" ('ficr7 c tempestivo por parte do Congresso NaCIOnal.

Fazemos aquI essas observações Imciais para chegar a
um ponto que no, parece fundamental. a Imposição de 1t1'1I!CS :i edição de
medidns provis6rias por parte do Poder Executivo é hoje uma necessidade
institucional e sem dúvida qualquer proposta de emenda à Constituição
imbuida de tais propósitos deverá encontrar abrigo tanto no âmbito desta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, ito que tange ao aspecto da
admssibilidade, quanto numa posterior comissão constituida para
examinar-llie o mérito.

Assim é lj\Ie, no diz respeito à competência desta
Comissão, a Proposta de Emenda á Constituição nO 472197 parece, em linhas
gerais, atender aos pressupostos constantes do art. 60, §4°, do texto
constitucional, não havendo em suas disposições tendência para abolição da
forma federativa do Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico, da
separação dos Poderes ou dos direitos e garantias individuais,

É certo que, quanto ao ménto. a proposta nos parece
merecer alguns reparos, como é o caso, a nosso ver, da pretensão de se
inverter a regra hoje vigente segundo a qual medidas provisórias não
transformadas em lei perdem a' validade desde a edição, devendo o Congresso
Nacional disciplinar as relações juridicas delas decorrentes. Pelo texto que se
propõe, os atos praticados durante a vigência de medida provIsória passanam,
como regra. a ter validade Jurídica plena. consutumdo exceção a
possibilidade de o Congresso Nacional legislar diferentemente - o que só

podena ser felto até se.o=::~' clias após a perda de validade da medida,
extinguindo-se sua competência a partir de então.

Ora, isto significaria subvener completamente o caráter
originariamente "provisório" das medidas,. ·aumentando-se sensivelmente o
poder normativo de quem as edita e restringindo-se sobremaneira o de quem
as examina e lhes controla os efeitos - o Congresso Nacional, limitado, agora,
a exercer sua competência em determinado prazo - menor, aliás, que o
previsto para a própria validade da medida - sob pena de transformarem-se
em definitivos todos os efeitos por ela produzidos.

No mesmo passo, a previsão de um "regime especial de
tramitação" onde se determina que a discussão e votação de medida provisória
se faça separadamente em cada Casa, enquanto o respectivo parecer de
admissiblidade e mérito é dado por uma comissão mista de deputados e
senadores, afigura-se-nos' de todo estranha ás nossas mais tradicionais normas
internas, o que mereceria certamente ser revisto durante a apreciação de
mérito no âmbito da comissão competente. O mesmo se diga, também, da
regra ali proposta para impedir que a Casa revisora apresente emendas a
projeto de lei de conversão aprovado na Casa de origem.

A inconveniência das disposições aqui referidas já havia
sido notada por ocasião da apreciação da presente proposta no Plenário do
Senado Federal. Pronunciamento do nobre Senador JOSAPHAT MARINHO.
cuja tranScrição acompanha a presente proposta por determInação do próprio
Presidente daquela Casa, pôs em relevo os problemas apresentados pelo texto
em relação ao tema das medidas provisórias. como se pode verificar'

"(...)... no §So, ainda com referência ao art. 62,
usa-se a expressão' "os atos praticados na vigência da
medida provisória terão validade jurídica plena". Embora
se cogite de decisão do Congresso a respeito da matéria,
qualificam-se os efeitos: eles terão validade juridica
plena, outra ampliação em favor da Poder Executivo.

No §8°, ainda com relação ao art. 62, afrnna-se
que a Câmara revisora só poderá alterar o projeto ae
conversão por via de supressões. Por que apenas por via
de supressão? Por que não se pode alterar modificando o
texto? Por que modificar o régime geral da Casa e
exatamente fazê-lo em beneficio das medidas
provisórias, que têm caráter extraordinário?" (grifamos)

Essas, enfim, são questões que só poderão ser
enfrentadas quando examinada a presente proposta no imbito de uma
comissão especial instituida para pronunciar-se sobre o mérito, refugindo á

fIOmpetência desta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. nos
termos do que determina o ano 202 do Regimento Intemo da Casa.

Com relação aos ans 3' e ..r' da proposta em referência
que CUidam de mmena estranha ao tema das medidas provlsonas, qual seja, a
competência normativa da União no que dIZ respeIto a alguns aspectos da
organização da administração pública não podemos deixar de examinar com
especial atenção o insuperável problema tccnica apontado pelo nobre Senador
JOSAPHAT MARINHO por ocasIão do já cnado pronunciamento feito no
Plenário do Senado Fedcral.

Confonnc nos adverte o ali exposto, a inclusão de matéria
estranha ao tema das medidas provisórias no texto da proposta, além de
contrariar norma procedimental interna do Senado Federal, teria resultado, ao
fmal, em disposições flagrantemente contraditórias com o restante do próprio
texto constitucional.

Isto porque, no afã de retirar do Congresso Nacional a
atribuição de legislar sobre determinadas matérias relativas á organização da
administração pública, a propoSta previu a revogação de alguns incisos do art.
48, referente à competência legislativa da União, e transferiu seu conteúdo
para a seara normativa exclusiva do Presidente da República (art.84), sem,
contudo, alterar qualquer disposição do ano 61, §Io, que detemtina serem de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leiS sobre aquelas mesmas
matérias.
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Exammando o assumo, t de sc reconhecer toda
procedência nas acuradas observações do ilustrado Senador. sendo evidente a
IDlpropriedacle tecnica das alterações sugendas aos arts. 48 e 84 em vista das
normas constantes do §I° do art. 6I do texto constit1Ícional, inalteradas pela
pr0i'~sta. Para a correção do problema apontado, apresentamos a emenda
SUpt siva em anexo.

Finalmente, no que diz respeito à técnica legislativa e·à
reda usadas na proposta em apreço, há alguns reparos que nos pareçe
seria bem vindos ao aperfeiçoamento formal do texto. Deixaremos de
fazF ,contudo, tendo em vista que o trabalho, nesta fase, seria inútiI face à

possibilidáde de alteração da proposta na comissão de mérito, a qual terá,
aliás, a a opor1lJnidade de sanear .odas as falhas tormais existentes por ocasião
da redação fmal, nos termos do que lhe faculta o art. 197 do Regimento
Interno.

Por todo ) exposto. nosso voto é no sentido da
admissibilidade da Proposta de Emenda á Constltoíção n° 472197. com a
emenda sopresslva em anexo

Sala da ComIssão, em/5 de '" S' de J»"l!-

~ __J

- ~-- ..~---_. -
-UepUlano DJ.AJ..MA Di: ALMEIDA CESAR

Relator

EMENDA OfERECIDA PELO RU.A'tOR

EMENDA SUPRESSIVA

Suprinlarn -Se os arts. 3° e 4° da proposta em referência.

EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprimam-se os arts. 3° e 4° da proposta.

Sala da Comissão, em 15 de outubro de 1997

Deputado HE1~~lJtJlmí:

EXPOSiÇÃO DO DEPUTADO NILSON GIBSON

A Constituição Federal, ao determinar que "as medidas provisórias perderia

eficicla. ~esde a ediçio. se nio forem convertidas em Lei no prazo de trima dias. a partir de sua

publicaçio (parágrafo único do art 62) estabeleeeu a figura da rejeição (licita das medidls

provillÓriu pelo Congresso Nacional. a quem compete (e tão-somente a ele) disciohnar as relações

juridicaJ delas decorrentes, pelas vias da legislação ordinária

A Constituição Federal. ao cuidar do Processo Legislativo, ~abeleceu.

como NORMA EXCEPCIONAL, que "EM CASO DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA, O

PRESIDENTE DAREPÚBUCA PODERÁ ADOTAR MEDIDAS PROVISÓRIAS, COM FORÇA

DE LEI, DEVENDO SUBMETÊ-LAS DE IMEDIATO AO CONGRESSO NACIONAL, QUE,

ESTANDO EM RECESSO, sERÁ CONVOCADO EXTRAORDINARIAMENTE PARA SE

'RBeN!R NO PRAZO DE CINCO DIAS". (art. 62, caPUI), sendo que ·"as medidls provisóriu

perdetto eficíeia, deade a ediçio, se nio forem convertidas em lei, no prazo de trinta dias, a partir de
'!Ui publicaçio. devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações juridicas decorrentes"

(parágrafo único do art. 62).

DeJlUl3 o DJALMA DE.~~~C~S~--=
-::::::-- Relator

Sala da Comissão. em de d

Pela redação constitucional em discussão, a normativa anômala das medidas

provisórias se submete, obrigatoriamente, aos pressupostos de relevância e urgência de sua matéria

foco, sob pena de invalidade jUrídica da medida, Tais pressupostos, c01tudo. não têm siao, Qnm

~, observados pelo Presidente Fernando Cardoso que, no Brasil. dela flU uso c abuso O

Presidente Fernando Cardoso vem editando, em média. duas medidas provisonas a cada dia, sobre

os mais diversos assuntos. íncluslve. dispositivo de medida provisória n..'Voganrlo outro dispositivo

de outra medida provisoria. normalmente. matéria distinta, a descambar. celeremente. para os

Gabinetes dos Lideres que sustentam o Executivo da legiferância descrenté e banal

1lI - PARECER DA COMISSÃO

.ti Corrussào de Constllwç.lo e Justiça "de Redação, em reu

nião ordmána realizada hOJe, opinou, contra os votos dos Deputados Gilvan Frei

re, Freire Júnior, Nelson Otoch, Adhemar de Barros Filho e Jarbas Linla, pela

admissibilidade, com emenda, da Proposta de Emenda à Constil].tição n° 472197,

nos termos do parecer do Relator, Deputado ~aIma de Almeida César.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Henrique Eduardo Alves - Presidente, Freire Júnior - Vice

Presidente, Ney Lopes, Asdrubal Bentes, Djalma de Almeida César, Gilvan Frei

re, Silvio Pessoa, Nelson Otoch, Haroldo Sabóia, Luiz Eduardo Greenhalgh, NiI

DIário Miranda, José Genoíno, Matheus Sclunidt, Adhemar de Barros Filho, Dar

ci Coelho, Gen;on Peres, Jarbas Lima, Prisco Viana, Rodrigues Palma, José Al

demir, ZIire Rezende, Adylson Motta, Beneá Domingos, Hélio Bicudo, Joana

D'Are, Marta Suplicy e Nilson Gibson.

Sala da Comissão, em 15 <!~ outubro de 1997

DePUtadO~
~Xen:r'~~ ~y~~

A situação se agrava. amda malS, com as reltcraaas e aouslvas reedições

dessas medídas. $icm resoaldo constltuclOnal, cometendo~se tlaf!l"3nte InVas;l,) Úil compclencia dt,

Congresso NaCIOnal. para dl!íclphnar as relações juridlcas delas decorrentes (Cr. an 62, paragrafo

unicO), arvorandO-SI:, pnnclpesca e arbnranamente, o PreSidente Fernando Caraoso no poder de

convalidar os atos praticados com base em medida provisoria antenúrmente editada. e ja caduca pelo

decurso do prazo consUlUClOnal de validade (tnma dias), Sacrifica-se, assim. Q pnnciplo fundamental

da indepenrlencI2 e harmonía entre os Poderes da União (CF. art 2"), que se ampara na cláusula

pénea do art_ 60, § 4°, m, da Lei Maior Nega-se o Estado Democratico de Direito (CF. art 1°,

caput), desmoraliza-se c :leua-se o Legislativo - está. fechado praticamenll: -, estrangulando-se a

segurançajuridlca de todos. sob a égide de um estranho e perigoso orden3JTlentO .lUridico

Resulta, porem, da norma autorizativa de compete~ncia extmordinaria ao

Presidente Fernando Cardoso, para edítar medidas provisorias. com força de lei. o caratcr precario

dessa competência, que não se presta a afastar a legitimação regular do Legislativo para legislar e

regulamentar os efeitos jurídicos dessas medidas não convertidas em Lei. no tempo constitucional

estabelecido
O prazo legal de validade das medidas provisórias, excepcionalmente

autorizadas na Constituição (art. 62 e respectivo parágrafo único) ê improrrogãveI e fataL Não

sobrevivem, no mundo jurídico, tais medidas, além de trinta (30) dias. Inexiste outorga

constitucional para serem reeditadas

A convalidação ou prorrogação no tempo, de medidas provisórias caducaS

(com mais de tnnta (30) dias). atenta, em suas sucessivas reedições. contra a norma regular de

urgência (4) dias) Que nossa Lei Fundamental reservou a apreciacão de projetos de lei de iniciativa

do Prcsiaente da Republica perante o LegJslauvo (Cf. an 04, §§ 10 e:"'). anrmando-se a ~aranua de

due process ol iall
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EME:NDA SUBSTITUTIVA A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUlÇAO N" 472-A, dfl1997
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~~'~esar dos argumentos ded~. votamos~ admissibilidade,
/ .

acompanhando o voto do Relator. Deputado lJjaIma de Almeida. CÇIt11 Emenâa

Sala- da Comissão, O1 de set~mj;" d"e Iry;' /
/('/ ,I .;'; ,l,

/ ·/~IJ.Jfr) !.V "!//h/~:
ON-fl'SB-PE )

Concessa maxima vema. Medida Provisória. alem dos trinta (30) dias

constitucionais, não tem validade juridica, perdendo sua eficácia ~ l!J.n.Ç Reeditá~la é abuso que a

nossa Constituição Federal repudia. ao estabelecer regíme de URGÊNCIA para projetos de lei de

iniciativa do Presidente da República, naquelas matérias de sua especial competência.

Na ADIN" nO 293-7 D.f. Relator o Ministro Celso Mello. Presidente do

Excelso Pretono, reSlou conSIgnado que" NÃO CONVERTIDA EM LEI. DESPOJA-SE.

DESDE O MOMENTO DE SUA EDIÇÃO. DA APTIDÃO PARA INOVAR O ORDENAMENTO

POSITIVO ..

Transcorrido, assim, o prazo constitucional de eficácia da medida provisória,

sem que tenha sido convertido em Lei, pelo Congresso Nacional, as normas legais por ela atingidas.

naquele periodo de sua vigência temporária., voltam a viger. com sua Donna efic:icía, sem qualquer

colorido REPRISTINATÓRIO, não havendo goarida constitucional para reedição da medida

caduca, a restar ao Presidente da República., tãc)·somente, as vias do projeIO de lei de sua

competência., na força da prerrogativa de urgência comedida, que lhe assegura a Carta Magna (CF.

art. 64. §§ I' e 2').

o Presidente Fernanda Cardoso, exerce essa competência excepcional com

manifesta invasão do espaço Legislativo, comete flagrante abuso das prerrogativas constitucionais.

que lhe foram outorgadas. em nome do povo, pela Assemblêia Nacional Constituinte, inclusive. S.

Br' panicipou ativamente. a serviço desse mesmo povo, que tanto anseia e luta pela afinnação do

Estado Democranco de Direito e de Justiça.

Editada a medida provisória, que entra em vigor imediatamente. as nonnas

com ela incompativcls ficam revogadas CONDICIONALlo.1ENTE. A revogação opera-se sob

condição resolutória. consistente na conversão da medida provisória em Lei. Não ocorrida a

condição. isto é, não aprovada a medida provisória. a revogação deixa de existir. tal como se uma

nova lei houvesse revogado a medida provisória.

Altera dispositiVOS doS arts. 48, 62 e 84,

todos da Constituição Federal

Art ~~ ~ art 57 § 2" o art 62 o art 64 § 2~ e o art 66 § E" roaos aa :onst/tUlç~o Federal

oassam S Vigorar com a reaacão segUinte

A umCJ diferença c que. não !'t.' tratando propnarnentc de revogação de

medida provisona. mas de sua nào convalidação As normas que haviam sido por ela revogadas

voltam a ter vigénclil. Não se pode fazer de conta que elas nunca tenham saido do ordenamento

jundico Elas Salram Foram revogadas. Voltam como normas novas. Reingressam no ordenamento

jurídico como normas editadas na data em que perdeu vigência a medida provisória rejeitada.

Aplicam-se aos fatos ocorridos durant~ o período de vigência da medida provisória. porque esta

perdeu a vigêncía desde a data de sua edição mas não podem. estas normas, ser reintroduzidas no
I ,

sistema jurídico. alcançar a coisa julgada. o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. decorrentes da

medida provisària rejeitada A não ser assim, ter-se-á. instaurado a mais completa insegurança

jurídica

A Constituição deve ser obedecida por todos. Não pode a Lei Maior ser

transgredida em beneficio do Poder Executivo e pelo próprio Chefe desse Poder. Tem a

Constitulçào. sim. ('> tim maior de assegurar os ·dlreltos do indiViduo. da socíedade, em prol da

l1t)era3d~ e d('l henH'~IJ~ de todo!> Estamos perdendo 3'\ hatalhas_ mas. não perdemos a guerra

§ 2" A sessào legislatIVa náa serã mterromploa nem encerraaa sem a aprovação do

projeto de 'Ier de d/retnzes orçamenMnas ou a aprecraçiio de medIda provtSÓlla em lngOf,

vedada a aoreclllção de Qualquer outra matena no periOdo excedente

Art 62. E 11 caso de urgênCIa e relevânCIa, o PreSidente da Rep/ib1Jca poderá editar

medidas proVl5ónas. com força de lei. devendo submeté-las de Imedrato ao Congresso
Nacional. que estando em recesso. sera convocado para se reUnir extraordmanamente no

prazo de anco dIas

§ 1° Sem prejulzo de outras diSpOSIções constitUCIonais sobre o assunto. é vedada é'I

edJç~a de medidas proVlsónas sobre maténas
I·relatlvaa

a) naCIOnalidade, CJdadamas. d/rertos políticos e direIto elertara/.
h) d/llNto penal e processual penal,

c} orgamzaçào do Poder Judlclimo e 00 Mmlsteno Púbhco. a carreIra e garantia de seus

membros

dI p/anos ptunanuals d/fetnzes arçamentanas. orçamento e créditos adICIOnaiS,
ressalvado o prOVisto no af1 167 § 3~

\ ti\r..:a ~j(' f'rcsloemc Fernana..· (aroo\(1 deve ceder a soberama do Direito

A reedição da medida provisona. por Si mesma. padece da eJva de

inconstitucionalidade A Constituição Italiana (an 77), que servIU de modelo. nesse particular. á

nossa. dispõe que a Medida Provisória. senão convertida em Lei no prazo fixado, perderá seus

efeitos, anulando-se as conseqüências até então produzidas.

ti - Que VISe a detençAo ou sequestro de bens. de pouoança popular Ou Qualquer outro
18tr\1ofinancelro.

fIf - reservada à lei complementar

IV - de comoeténCJ8 exclUSIva do Congresso NaCIOnal ou pnvahva da camam dOs
Deputados ou do senado Federal

V • la dlSCtolmada em cro18ta de lei aorovsao oelo Congresso Naoont.M e /J6ndtJnt& de

sançc!o ou veto aor Dane do Pre51aente da ReDiJOI/cE

VI - que lenha 5100 oDJero ae ve;::; ClfeSK1enetal oenaente ae aontaaçAo peJa

Congresso NaCJonai

Conceituados constitucionalistas como o Ministro Celso de Mello, Ivo

Dantas, Celso Ribeiro Bastos, Ada Pellegrini Grinover. Tourinho Neto, Cannen Lucia Antunes

Rocha. Antõmo de Souza Prudente, Romildo Bueno, Joasaphat Marinho, sustentam que: "AO NÃO

VOTAR A MEDIDA PROVISÓRIA NO PRAZO CONSTITUCIONAL. O CONGRESSO

NACIONAL A REJEITA TACITAMENTE. E ELA PERDE A EFICÁCIA", E acrescentam: "A

REJEIÇÃO PELA NÃO VOTAÇÃO. IMPLICA A 1MP0SSffiILIDADE DO PODER

EXECUTIVO REEDlTÁ-LA"

§ 2" Medida Provrsons aue Implique msrrtUJçào ou maJOração de tnbutos. &xceto os
pmvrstos nos arts 153. I fJ. IV Ve 154. 11 se Droauzlra efeItos a carilr ao eJeerctr;:o seguinte
se a:mltttrftda em lei até o tilhmo dia daquele em Que nouver 5JOO edttada

§ 30 O Congresso NaCIOnal podera oetermlnar a fej6/çAo de' medida proVlsóna. Am
exame ao mérito, quando entender mto estarem atendidos seus pressupostos conshtuaon31S.

§ 4- Se ti medida DroVlsóna não far aorecsaaa em are cmauenta diaS contados de sua

pubhcaçlo, sobrestar·se-ão todas as deliberações leglsfat1vas do Congresso NKNJnaf e ~
suas Casas. com exceçáo da Que tenham prazo constitUCIonal determmado, até que se
proatda ~ .pnlCIaçio

A permissão de reedição de Medida Provisória decorre, não do disposto ne

parágrafo único do art. 62, da Lei Maior, que é de uma clareza incomodativa, mas sim de uma

Constituição hennenêutica. pragmática, forçada, sob o pretexto de resguardar os efeitos produzidos

pelo diploma legal que. se perdesse a tHicáciL causaria insegurança jurídica e prejuízos irreversíveis

§ ~ As medidas proVlsónas P6,trieráo eficácia. desde a ~iç80, se nIo forrJm
convertN::/as em lei ~ prazo de sessenta dias a contar de sua pub/icaçlo, ntsu/vado o
disposto no § .,.. dfJWJndo o Congresso Naaonal dJsoplinsr. por decreto legislativo. ..,

,.,ç5fJJ jurldicas dtJllJS decorrentes
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-------------------_ ..-----------------_ -_ -..------_ .. _---_ .. _-_ ..---- ...

RJ PT
AC PMDB
PR PTB
BA PDT
MA PFL
SP PPB
SP PSDB
SC PMDB
SC PDT
PR PMDB
BA PSB
SP PTB
SC PMDB
SC PMDB
CE PSDB
SP PT
PA PMDB
MA PL
BA PL
11M PFL
RS PSDB

SP PPB
BA PTB
PR PPB
J\L PSDB
ES PSDB
CE PSDB
PR PSDB
MS PPB
RJ PPB
MG PMDB
PB PSB
PE PSB
BA PCDOB
SP PT
SP PMDB
MG PPB
PB PMDB
BA PFL
BA PFL
MA PSDB
BA PSDB
ES PT
MG PT
BA PSDB
MG PMDB
SP PPL
SC PPB
11M PMDB
AC PPB
DF PPB
BA PFL
SP PPB
RJ PMDB
PB PMDB
SP PPS
RJ PFL
RJ PDT
CE PT
SP PSB
PA PMDB
GO PSDB
RS PPB
RJ PPB
CE PPS
MG PTB
1U1. PPB
RS PMDB
BA PFL
ES PL
ES PFL
MA PFL
BA PFL
MS PSDB
SP PMDB
RJ PDT

MA PSDB
MG PMDB
SP PFL
ES PSDB
DF PT
GO PTB
MS PFL
RO PSDB
SC PPB
MS PSDB
PR PMDB
SE PFL
SC PT
AL PPB
MG PMDB
RS PMDB
PR PPB
BA PSDB
PE PSB
ES PPB
RJ PMDB
GO PMDB
MS PMDB
SC PFL
CE PMDB
MT PSDB
BA PMDB
MA PMDB
SE PSB
SP PPB
MG PTB
AP PSB
AC PMDB

29 - CARLOS SlINTANA
3D - CHICAO BRIGIDO
31 - CHICO DA PRINCESA
32 - CORIOLANO SALES
33 - COSTA FERREIRA
34 - CtlNIIA LIMA
35 - DALILA FIGUEIREDO
36 - DEJANDIR DALPASQUALE
37 - DERCIO KNOP
38 • DJALMA DE ALMEIDA CESAR
39 - DOMINGOS LEONELLI
40 - DUILIO PIS1lNESCHI
41 - EDINHO BEZ
42 - EDISON ANDRINO
43 - EDSON SILVA
44 - EDUARDO JORGE
45 - ELCIONE BARBALIIO
46 - ELISEU MOURA
47 - EUJACIO SIMOES
48 - EULER RIBEIRO
49 - EZIDIO PINHEIRO
50 - FAUSTO MARTSLLO
51 - FELIX MENDONCA
52 - FERNANDO RIBAS CARLI
53 - FERNANDO TORRES
54 - FEU ROSA
55 - FIRMO DE CASTRO
56 - FLAVIO ARNS
57 - FLAVIO DERZI
58 - FRl\NCISCO SILVA
59 - GEllESIO BERNl\llDINO
60 - GILVAN FREIRE
61 - GONZAGA PATRIOTA
62 - HAROLDO LIMA
63 - HELIO BICUDO
64 - HELIO ROSAS
65 - HERCULANO 1lNGHINETTI
66 - IVANDRO CtlNIIA LIMA
67 - JAIME FERNANDES
68 - JAIRO AZI
69 - JAYME SlINTANA
70 - JOAO ALMEIDA
71 - JOAO COSER
72 - JOAO FASSARELLA
73 - JOAO LEAO
74 - JOAO MAGALllAES
75 - JOAO MELLAO NETO
76 - JOAO PIZZOLATTI
77 - JOAO THOME MESTRINHO
78 - JOAQ TOTA
79 - JOPRAN FREJAT
80 - JONIVAL LUCAS
81 - JORGE TADEU MUDALEN
82 - JORGE WILSON
83 - JOSE ALDEMIR
84 - JOSE AUGUSTO
85 - JOSE CARLOS COUTINHO
86 - JOSE MAURICIO
87 - JOSE PIMENTEL
88 - JOSE PINOTTI
89 - JOSE PRIANTE
90 - JOVAIR ARANTES
91 - JULIO REDECKER
92 - LAPROVITA VIEIRA
93 - LEONIDAS CRISTINO
94 - LEOPOLDO BESSONE
95 - LUIS BARBOSA
96 - LUIS ROBERTO PONTE
97 - LUIZ BRAGA
98 - LUIZ BUAIZ
99 - LUIZ DURA0

100 - MAGNO BACELAR
101 - MANOEL CASTRO
102 - MARCAL FILHO
103 - MARCELO BARBIERI
104 - MARCIA CIBILIS VIANA

105 - MARCIA MARINHO
106 - MARCOS LIMA
107 - MARCOS VINICIUS DE CAMPOS
108 - MARCUS 'JICENTE
109 - MARIA LAURA
110 - MARIA VALl\DA0
111 - MARILU GUIMARAES
112 - MARINHA RAUPP
113 - MARIO CAVllLLAZZI
114 - MARISA SERRlINO
115 - MAURICIO REQUIAO
116 - MESSIAS GOIS
117 - MILTON MENDES
118 - MOACYR ANDRADE
119 - NEIP JABUR
120 - NELSON: HARTER
121 - NELSOIl'/MiIllRER
122 - NESTOR:'··J:lIi;ARTS
123 - NILSON GIBSON
124 - NILTON BAIANO
125 - NOEL DE OLLVEIRA
126 - ORCINO GONCALVES
127 - OSCAR GOLDONI
128 - PAULO BORNHAUSEN
129 - PAULO LUSTOSA
13O - PEDRO IlENRY
131 - PEDRO IRUJO
132 - PEDRO NOVAIS
133 - PEDRO VALADARES
134 - PEDRO YVES
135 - PHILEMON RODRIGUES
136 - RAQUEL CAPIBERIBE
137 - REGINA LINO

MG PSDB
RS PPB
DP PCCOB
MA PMOB
DA PT
RJ PPL
GO PCCOB
RJ PSB
SP PSDB
PB PPL
CB PSDB
PA PMOB
MG PMOB
AP PSDa
MA PL
TO PPL
PB PMDB
SP PPB
CB PSDa
DA PPL
PA PHDB
AL PPL
00 PMDB
PA PPB
DA PPL
RJ PSDB
SP PHDB
GO PMDB

(ASS0472011

dolllll6

SECRETARIA-GERAL DA MESA

1 - ADEMIR LUCAS
2 - ADYLSON MOTTA
3 - AGNELO QUEIROZ
4 - ALBERICO FILHO
5 - ALCIDES MODESTO
6 - ALDIR CABRAL
7 - ALDO ARANTES
B - ALEXANDRE CARDOSO
9 - 1ILOYSIO NUNES FERREIRA

10 - ALVARO GAUDENCIO NETO
11 1lNIBAL GOMES
12 ANTONIO BRASIL
13 ANTONIO CO VALLE
14 ANTONIO FEIJAO
15 ANTONIO JOAQUIM ARAUJO'
16 ANTONIO JORGE
17 ARMANDO ABILIO
18 ARNALDO FARIA DE SA
19 ARNON BEZERRA
2 O ARDLDO CEDRAZ
21 ASDRUBAL BENTES
22 AUGUSTO FARIAS
23 BARBOSA NETO
24 BENEDITO GUIMARAES
25 BENITO GAMA
26 CANDINHO MATTOS
27 CARLOS APOLINARIO
28 CARLOS MENDES

Sala da Comisdo, em

PROPOSIÇAO: PEC

AUTOR: RITA CAMATA E OUTROS

D&'ll'TADO

Pttnso que o pnncfpio da BCOnonJla~uuM deva..,. aqui utiIizMIo. pam que MwmoI: em
grande conta e con-.açlo O$/ra_ j6 eIIborados. ....._.brmol _ quanIO.

qUlilsquerm~s que.se fizerem n8aJSSáM,.

" .,,'

§Il"NIo_o_ltlgi$I'hvo_no~'-',,~

Jurldicn const1tU/das e decorrentes d6 atos praticados durante li viQ4fnaa di mecIicM
J)I'OYialIia~;""eI'ropida$

JUSTIRCAçAO

A 1WIerid. ComiSSIo trablllhou de Ionne .... in<:anUwI. lendo __ uI/rIPHUndo o
seu período t'8glmentlJl de funciOnBm&nto (qu,rent. aellOes) na cncuIdo profunda d. tnfIIhor lOIuçIo
paflJ o mstitUto dttntro do OrdtJnllmento jurldico~ bIuiIIJito.

§ Il" E01/OIedO ... •pteC/1IÇ/IO o fJfOZfJ__no §4'. •

_ ~ legIaIaOveo do COIlIIraoso NadonaI O<J de f/UIItI<M de SlMO c..a. com
exceçto dIIs que -.... prazo conIIiIucIonoJ dof8n7Iinedo, .. que ....,.-O-.•

Art. 66 ..

§ 2" Se. no caIO do panigra/o .ntenor. a (;4",.,. dOS Deout-.. o__

nto ... m,nifest,rem .sob,. a proposiÇlo, CGa Qual. SUCHSNlmenh!t, em .,. QUII'Mta •
cinco 6or, 1ObIw1ler_ todH.o _ doIibel.ç/lN~dII tHp«/ive e.u. com

exceç,lo di' que tenham prazoeoMtit~dtterminado. até que" ultime. KltaçJo.

Art 64

§ 7' Aprovado projeto do lei do con.."'" allarando o texto onginal <ia _

proviaória, esta m.nter.... integralmente em VIgor atéque". uncíonIIdo óu 1MMdo.

§ Il" O _te d. República poderi ronovar. _ J)I'OYialIia.- ai ....

qlMndo deoomdo oTOzo de .nenta dias um oronuncramento do ConQreuo NaoonaI.

Art. 2" O COIlI/fHSO NacIon.i~ 6 odoau.çIo de OUH nonne, inIeme, eo diIPOIlo
nNI•.-no prazo de _ diH.

o texto que ora aprosentamos como emenda iI Ptcpoct. de Emend. j Con~ n
472-A/97 li o "'sultado de Iong. dl=soAo """'" do tema dIIs _ J)I'OYialIiaI _ pfIie COIIIlAIo

ESpecial destin9da a emdirparecersobre 11 PEC n' 02" seuaqu.~ IpenIOS.
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l38 - REMI TRINTA
l39 - RICARDO HERACLIO
l40 - RICARDO IZAR
l4l - RITA CAMATA
l42 - ROBERTO BALESTRA
l43 - ROBERTO SANTOS
l44 - ROBERTO VALADAO
U5 - RODRIGUES PALMA
l46 - ROIlMEL FEIJO
U 7 - RONALDO PERIM
148 - RUBEIIS COSAC
U 9 - SANDRO MABEL
l50 - SARNEY FILIIO
15l - SERGIO AROUCA
l52 - SERGIO CAIllIIlIRO
l53 - SERGIO MIRANDA
l54 - SEVIlRIANO ALVES
155 - SEVERINO CAVALCANTI
156 - SILVIO ABREU
157 - SILVIO PESSOA
158 - SIMARA ELLERY
159 - SOCORRO GOMES
160 - TEm BEZERRA
151 - TILDEII SANTIAGO
162 - USHITARO KAMIA
153 - VALDIR COLATTO
164 - VICENTE ANDRE GOMES
l65 - VICEIITE ARRUDA
156 - VICEIITE CASCIONE
157 - WAaNER ROSSI
158 - WILSON ClIMPOS
l69 - WILSON CIGNACHI
l70 - WOLNEY QUEIROZ
l n - ZAIRE REZENDE
l72 - ZE GOMES DA ROCHA

MA PL
PE PSB
SP PPB
ES PMDB
GO PPB
BA PSDB
ES PMDB
MT PTB
CE PSDB
MG PMDB
GO PMDB
GO PMDB
MA PPL
RJ PPS
BA PDT
HG PCOOB
BA PDT
PE PPB
MG PDT
PE PMDB
BA PMDB
PA PCOOB
MT PMDB
MG PT
SP PPB
SC PMDB
PE PSB
CE PSDB
SP PTB
SP PMDB
PE PSDB
RS PMDB
PE PDT
MG PMDB
GO PSD

Art 62. Em caso de urgência e relevância, o Presidente da
República poderá editar medidas provisórias, com força de lei, devendo
submetê·las de imediato ao Congresso Nacional que, estando = recesso,
será convocado para se reunir exttaordinariam no prazo de cinco dias.

§ 1° Sem prejulzo de outras disposições constitucionais sobre o
llSSUI1IO, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

a) nacionalidade, cidadania, direitos politicos e direito eleitoraJ;

b) direito penal e processual penal;

c) organizaçio do Poder judiciário e do Ministério Público, a
carreira e a garantia de seusm~s;

d) planos plurianuaíi' diretrizes orçamentárias, orçamento e
créditos adicionais, ressalvado o previsto no art. 167, § 3°;

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança
popular ou qnalquer outro ativo financeiro;

m- reservada á lei complementar;

ASSINATURAS CONFIRM1lIl1lS................... l12
TOTAL DE ASSINATURAS l75

REPETIDlIS: 3 IV' - de competência exclusiva do Congresso Nacional ou
privativa da Câmara dos Depullldos ou do Senado Federal;

SECRETARIA-GERAL DA MESA

v - já disciplinada em projeto de' lei aprovado pelo Congresso
Nacional e pendente de sanção ou veto por parte do Presidente da República;

ASSINATllRAS CONll'IRM1lIl1lS REPETIDAS

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTlTUIÇÃO~ 472, DE 1997

êOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EI\flTIR PARECER SOBRE
A PEC N° 472, DE 1997

VI - que tenha sido objeto de veto presidencial pendente de
apreciaçlo pelo Congresso Nacional.

§ 2° Medida provisória que implique instituição ou majoração~
de tributos, exceto os previstos nos ans. 153, I, lI, IV, V e 154, lI, só
produz:iJi efeitos a partir do exerclcio seguinte se convertida em lei até o
último dia daquele em que houver sido editada

§ 3° O Congresso Nacional poderá detenninar a rejeição da
medida provisória, sem exame do mérito, quando entender não cstaIeI1l

atendidos seus pressupostos constitucionais.

§ 4° Se a medida provisória não for apreciada = até cinquenta
•dias coutados de sua publicaçio, sobrestar-sHo todas as deliberações
legislativas do Congresso Nacional e de suas Casas, com exceção das que
tenham prazo comtitw:ional determinado, até que se proceda á apreciaçio.

AP PSDB
CE PPS
BA PFL

l-ANTONIO FEIJAO
2 - LEONIDAS CRISTINO
3 - LUIZ BRAGA

Altera dispositivos dos arts. 48. 62 e
84 da Constituição Federal. e dá
oU1l'as providências.

Autor: Senado Federal

EMENDA SUBSTlTUTlVA GLOBAL À PEC 47'2197: .E DU'm.oS)
(DOS ~~. ::fost ...~",,,ilJü, SAIV.oC.A- .57A-~l-A"'''''

Altera os arts. 57. 62. 64 e 66 da
Consiituição Federal e dá outras
providéncias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
tennos do ar!. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao

. texto constitucional:

§ 5° As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição,
se nJo forem convertidas = lei no prazo de sessenta dias a contÍIr de sua
publicação, ressalvado o disposto no § r, devendo o Congresso Nacional
disciplinlr, por decreto legislativo, as reIaçlles juridiCllS delas decorrenlm.

§ 6° Não editado o decreto legislativo referido no p~o
anterior, as relações juridicas constituidas e decorreDteS de atos~
durante a vigência da medida provisória conservar-se-lIo por ela Iegldas.

§ r Aprovado projeto de lei de convmJo alterando .0~
original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente = VIgor llIé

que ele seja sancionado ou vellIdo.

§ 8" O Presidente da República poderá renovar a .medida
provisória uma s6 vez, quando ~do o prazo de sessenta dias sem
pronunciamento do Congresso Nacional.

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

Art 1°. O ar!. 57, § 2°, o ar!. 62, b ar!. 64, § '2° e o ar!. 66, § 6°,
todos da Constituição Federal, passam a vigorar com a redação seguinte:

"Art 57 .

s=aaprov~:~~·;;~]:·~li~=~~=::::u~:~=rfJ .
de. medida provisória = vigor, vedada a apreciação de qnalquer o~&
maléria no período excedente.

Art..64 .
.••••••••.••••••••••n •••••••••••••••••·•••• .

§ r Se, no caso do parágrafo anterior, aC~ dos Deputados
e o senado Federal nllo se JIlllDÍfcstaIel1l sobre a propolllção, cada q~
sucessivamente, = até qWlRl1ta e cinco dias, sobrestar-sHo todas
demais deb1lerações legislativas da respectiva Casa, c:om exceção das
tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votaçlio.

........................: ~



Abril de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 23 17277

Art. 66 .

JUSTIFICAÇÃO

Assim, em respeito às várias discussões e votações já ocotridu
recentemente sobre esta maléria na CImara dos Deputados, apresentamos a
presente Emenda Substitutiva, cuja integra é o SubstilUlivo já aprovado em
ComissIo especial desta Casa

34 - CESAR BANDEIRA HA rFL
3~ - CHICO VIGILANTE DI' I'f
36 .. CIOINHA CAMPOS RJ roT
37 .. CLAUDIO CAJADO IlA rFL
38 .. COLBERT HARTINS 3A pp:j
39 .. CORAUCI SOBRINHO SP rr:I..
48 - COSTA FERREIRA HA PFL

'I r,UNtUl LIMA ;.p PPFJ
42 - f\Al r' A FIGUEIPEDO SP r'gOB
"3 - DANILO DE r:r-.STRO '1G PSDU
44 - DELFIM NETTO 3r pro
.~ OJAU1A nr ALMEIDA CESt'lll I'P PMDO
41, Ol)HINGOl; LEONELLI OA I~CB

47 - ED~()N SILVA ,'" r5DI1
48 " r::U~IONE BArlO(4UlC) f'A PHDrJ
40 - ELIAS MURAD MG F'5D~0

~0 - ELTON ROHNELT RH r'FI.
51 - EMILIO MiSHAR AC PPO
':.12 EU.IAcro ~lHOES BA I'L
5:1 - EURICO MIRANDA P~ rp13
rj4 i.:ZIDIO fi INHCIRG ;1S PSDU
5S FELI~ HENDOUCA 8A rrIJ
~j6 r-"ERNANDO DADEI:'A r..l rv
57 .. F'ERNANOO l.OPES nJ rDT
',8 - FERNANDO RTElAS CI'iRLI PR rPB
~9 - FERNANDO ZUPPO ~:p na
,,~ - f':PANr:tSCO HORTA MO, t'rL
61 - I'iF"NJ:SIO BrRNAFlOHJO '-I.i rMD8
,:,2 I,ERALDO I"t... !HAUA l'r'i rT
...1 IJERr.cHI prRES rA !"'rn
',4 OILNE'( ""'fAtJA 11T ['T
.',::; IHLVAtl "rEIRE r'l) r'":B
' .... - nONZAGA Hc~TA c::C I'MDU
,,7 l./C)tlZAljA PAH'IOTA "E r~r,

,,': I-IARUI.DO I IMA 11('1 r'" DO ['
,.0 - lIEL;O BICUDO sr "r
;~ - HEnAcLITO rOR TCr. 1" rrL
71 - HIIGO nIfHL ~ ~ r.: r'("}n
.,.~ - HUHIlFr-TC\ COCTr1 pr rr
7J HIACIO ArH"llJOt-'t rc PC fiO "74 " rnr.AEL [-' INHEIRO MG PT[l
75 - TTAMAR fiCI1PA r.J I"''::DG
·'6 - TVAN \,!ALENTr:: ''':;1''' f'f
77 - JAIME rEflNAtmr~ IlA I'rl..
"8 l(tTI1 U,o.. l.. t:mJAR () R_oI r'pr,
70 JAIR 1",':i'JCfil.lELL r ~r Pr
::0 IAW0 f' o~,ntJt: Ir. o DA 'TI.
ia - J'í{\tJ,~ I) i\!1.l ~ i1'" "I
ft2 lfíAO r'(\("..:u~ E::: n
::1 l"AO 1:"r'lSPr.tRELU~ l'1n pr
·'4 10,.0 ILW;E.P I':~ I'Pll
w; - l(iAO P(,IJLt) r:r r':
::6 JOAO FlT.OEIIH', ro 1'1-1

87 - IOAO nl"HI~ li'~':T~HIHn ,.'.tU '",!oj[in
1:13 hlrl?AN Fr.[JI'H [\:" F'f'l:!
co h-:-,RGE r.\[)cu MUDAlrtJ ,~!"' P("}[)

"O - lOS;: AHIBAI or I'';DO
'-'i - JOSE AUGUSTO ';r f' ·s
P? - lür,r: C/-'\RUi';; riU,LUIA fJ ,'~ PrI
"1 - oi, SE CODTA. t-'il !"'MDe". JOse nctJ0ItJO .~p ..r
']5 - JOSE l HlIIARE~; GE rpn
-'6 IOCC I' lMunr.L I~C CT

97 - JOCE PINOTTI CP PSI1

98 - JOSE REZENDE MG rPG

09 - _JOSE: !:ANTANA DE W'lSCONCELLOr. MG PFI.

loe - LEUR LOMANTO 3A rFL

101 LlHA NETTO r.J r'FL

112 - LINDBERG FARIAS RJ PSTU

t03 - LUCIANO ZiCA SP i'T

1M - LUIZ ALBERTO OA r'l'

le5 - LUIZ BRAGA 8A PFl

106 .. LUIZ BUAIZ r:~ rl.
t07 LUIZ CARLOS HAIJLY PH rSDO

108 - LUIZ EDUARDO GREENHALGH CP p'!

109 LUIZ FERNANDO AM PPO
1!0 - LUIZ GUSHIKEN ',iP PT
lI! - LUIZ HAINAIWI p~ PT

112 - LUIZ MAX lHO ~P PSDf.l

lI3 MAGNO F1ACELAn MA "f'L

IH - HARCAL rtLHO M~ !""iDO

115 - MARCELO DEDA ·~E Pr

tl6 HAPr.OtJI rCR]LLO i~O ""-:nn
1.17 MARCOS VTlHCTW; nr 1'c""IWl)!'"; '31"' °-r'lo

IIB - /',ARHI [),~ CONCr;U,,('t f~'J(.1R[~ "J
119 - 11ARIA L AURA r>r I'r

12.6 - f1("RJO DE ()t.J'JEIIU~ i,G ;'l"'r:

121 'il,Rl::;A :::!_r.r.AUO r1G P':;U!-

122 - HARTA BUPLICY ':r 1'\

i23 MATHElI'~ r.CHHIOT IH': 1011r

1.24 - MAURICIO r:llHP05 Ilri '"
i25 - HAUR TCtO Rf:O:lj[("O l'l~ N,:lin

1.26 - MESSIAS GOlS ;l~ :'f-'
127 - ttlGtlFL R!",~:r:::ETT(" ., "f

128 .. MIL TOtl MrNüE'C ;1:

1.29 MILTON rrHEr. RJ :-01

"0 HUIGEr; [lENNC~G,(
1;'(\ I",;til ~

131 HOISCS tII"NTI.' PII "1
132 tJAN f;f)t17A ,tI !--,
133·' NEOSr.U Mlr.HEtC'Tl r-fl 1'1'

134 - ~JELSGtJ hCUflEfl l'f, :';-'T!

1.:35 - NELGON TI?AD M~-: l'1'n

i36 - NILHAPJO MTRAtm(-i Ill~ ".,
13? .. HILSOIJ lillJSOtJ I'L o. '~r.

138 '- NOEL or ('Il I'JC!r.A r.I -,.iI.lU

i39--- ODACir. I(LClll :'l',lr_!

140 - O'10RIO ,~l)R IAtU) ',r "rI
i41 OSVALD() r. C I':i .-l'n

142 - PAES LANDIM rr I

UF PARTIDO

(ASS047202 )

SECRETARIA-GERAL DA MESA

DEPUTADO

1 - ADAO PRETTO RS rT
2 - AOELSON RIBEIRO SE ~sDn

3 - ADEHIR LUCAS H5 PSOD
4 - ADROALDO STRECK OS P~DB

S - ADYLSON HOTTA RS rPB
6 .. AGNELO QUEIROZ Dr PC 00 B
7 .. AIRTON oIrP RS rOT
8 .. ALBERICO CORDEIRO AI. PTB
9 - ALBERICO FILHO HA rHOEI

18 - ALBERTO GOLoHAN SP PSOO
11 - ALCIDES HODESTO BA P.T
12 - ALCIONE ATHAYDE RJ rps
13 .. ALDO ARANTES GO PC DO
14 .. ALDO REB ELO Sr PC DO
1~ - ALEXANDRE CERANTo rR PFL
16 .. ALHINO AFFONSO SP rSS
17 .. ALOYSIO NUNES FERREIRA SP rSDB
18 - ALZIRA EWERTON AH PSDS
19 .. ANTONIO BRASIL PA PHtlB
2e - ANTONIO rARLOS PANNUNZIO SP PBDB
21 - ARNALDO FARIA Dl! SA SP rps
22 .. ARNALDO HADEIRA SP paos
23 - AROLDO CEDRAZ SA PFi...
2~ .. ASDRUBAL DENTES PA rHDB
ã!l5 - AUGUSTO CARVALHO DF PPS
26 - BARSOSA NETO ao PHDB
27 - BASILIO VILLANI PR PSOB
28 .. BENEDITO DE LIRA AL PFI.
29 - BENEDITO SUIHARAES PA PPB
3' .. CARLOS ALBERTO CAHP ISTA RJ PFL
31 .. CARLOS CARDINAL RO PDT
32 .. CARLOS NELSON SP rHDB
33 .. CARLOS SANTANA RJ I'T

§ 6° Esgotldo sem lqRCÍIIÇIO o pmo estIIbcIecido 110 § 4°,
sobrestar-se-lo todas as demais delibcrllÇÕCl leaiJ1IIivas do COlIgIeSSO
NICiooII ou de qualqucr de 111M c-. com exllOÇIo dII que taIbIID pnzo
COIIIlitucional determinado, até que seja apreciado o WIO."

(
Re1IIIada pelo lIlllm: Cep. Aloysio NlIIICS F-u., a~

recebeu substitutivo que foi aprovado pela ComissIo ÇÓllonps disc:usslies\\

Art. 2° O Coogresso NICionII proc:edIri • adequaçIo de suas
JIIJrIIIIS internas ao disposto nesta Emenda 110 pmo de seuenta dia.

Art. 3° Esta Emenda COlIIIitucioaal eaIIa em vigor DI dIIIa de
SUl publicaçlo.

PROPOSICAO' PEC

A pzescnte emenda substitutiva tapII a Intepa do tcxlo final
lpI'OVIdo DI CImara dos DcpuIadoI pela ComiaIo EspeciIl daliDada a
proferir parecer sobre a PEC nO 02, de 1995 e dcrIIIis propclIÍÇlleI a ela
1IpeIISIdas.

AUTOR I JOSE GENOINO E OUTROS
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de feve<oim de 1998.Sala da ComluIo,

"'....~R·__.__
t'J _ ~

m· " I•• ....,...~F__""jc~lua ......,., -...,........"...1"5;
t'JlI _ ~ • .,."",....
IX· _ ",...".., ,.,.,.._~ pftD

c..-NeiMá".

v_ ....~ ...... _ ao dax:o de -ma. oobre u quais o Poder
e-ivo lIio podori CIllilIr medidu proviIóriu, uma vez que parte dOi acréocimoI
,..... prlljoloI ... lá _ 1rIIIDIaçio DO COIII!'<UO Nacional, eoIIDdo,

~ lI'ftCÜIÇio do Poder 1.elJioIoâvo,' de modo que a permissio de medidu
.........._o_COIIIIúdo nIIde .......... do Poder Exeanivo.

...........

SECRETAR IA"GER~L DA HESA

PROl'OSItAO' -PEC (ASSe47203 )

AUTO" FI!RMANDO ZUPPO

DUUTAOO UI' PARTIDO._----------------------------------------------------------------------
1 - ADAO PRETTO RS PT
2 ... ADELSON SALVADOR ES PHDB
3 ... ADEHIR LUCAS HS PS08
4 - AIllIEHAR. DE BARROS FILHO SP PP8
S ~ ADROALDO STRECK RS PS08
6 .. AIRTON DII'P RS PDT
7 - ALIERTO GOLDHAN SP PSD8
9 - ALCIDES HODESTO BA pT
9 .. ALDO ARANTES GO PC DO o

t8 .. ALDO RERELO SP PC DO o
t t - ALEXANDRE CARDOSO RJ PS8
12 .. ALHINO AFFONSO SP PS8
t3 .. ALZIRA I!llERTON AH PSOB
t4 - ANTONIO BRASIL PA PH08
1~ - ANTONIO DO VALLE HS PHOB
16 - ANTONIO JOAQUIH MT PSOB
t7 - ANTONIO JORGE TO pFL
1B - ARACELY DE PAULA MS PFL
19 - AR I HAGALHAES PI PP8
28 - ARNON' 8EZERRA CE PSOB
21 ... AROLDE DE OLIVEIRA RJ PFL
22 - AUOUSTO CARVALHO DF PPS
23 - 8ENEDITO DE LIRA AL P,L
24 - 8ENITO GAHA 010 PFL
2:S ... cANDINHO HATTOC RJ PSDa
26 .. CARLOS APOLINAR 10 SP PHDO
27· CARLOS CARDINAL Rc PDT
28 .. CARLQS SANTANA RJ pT
~9 - CEL.SO RUSSOHANNO SP pro
38 - CHICO VIGILANTE OI' PT
31 ... cIDINHA CAMPOS 11J PDT
32 - CIRO NOGUEIRA rI p,L
33 - COLDERT HARTINS 8A PPS
34 ... COR IOLANO SALES DA POT
3S .. COSTA FERREIRA HA PFL
36 - CUNHA LIHA SP pP8
37 - DALILA I'IGUeIIEDO sr psoe
3B .. oE VELASCO CP PRONA
39 .. DEJANDIR DALPASQUALE SC P,.,OB
48 - DELFIH NETTO GP Pr'B
'li - DERCIO kNOP SC POT
42 - DJALHA De ALHEIDA CEGAR rR !'HD8
43 - DOHINGOS LeONELLI 810 PSB
44 - EDISON ANDRINo CC pH08
4S· EDSON SILVA ce PSDe

46 •. EDUARDO JORGe Sf' PT
47 - ELCIONE CARBALHO PA PHDB

48 - ERALDO TRIIlOAoe AP rro
49 - E5TUER GROS!::I RS pf

~. - ETCVALOA GRASSI DE HENEzes es rHDB
5i - EURICO HIRANDA RJ rre
52 - EURIPCOtS MIRANDA lO rDT
53 - EZIDIO PINHEIRO RS paoe
54 - FERNANDO FERRO PE f'T

5S .. FERNANDO GA8EIRA RJ pV

56 - FERNANOO LOPES RJ rDT
~7 - FERNÃNDO LYRA PE rsa
:59 - FERNANDO RIBAS CARLI PR prc
~9 - FERNANDO ZUPPO SP POT
6. - FRANCIGCO HORTA HG rF"L
61 - GERALDO PASTANA Pio PT

RS PT
SP PSDI
RJ PT
RJ PV
!li' PT
CE PC DO B
llG PT
RS PT
RS PT
RO PSDI
PR PT
tIA PIlOI
ao PT
CE PPS
llG PT
110 PC DO B
RS PT
SC PT

rn PT
rR rr-L
MS rr
PA PT
nA PHoa
HA PMOB
SE PSR
GO PT
SP PPR
HO PTO
CE PPS
8A PPI
PR PPO
PR PC DO B
ES PNOR
HG psoo
OA PSDO
5P PFL
HT PTO
8A PFL
CP PSDB
HG PT
HA PFL
HS PFL
RJ PPS
8A PDT
HG PC DO 8
8A PDT
SP PSDB
PA PC DO B
HG PT
SP PSDO
SP PPO
RS rT
SP PL
SC PHQO
SC PT
PA PFL
CE rUDe
SP rT8
RS rT
PE PSDO
PE PDT

1 - AO AO PRETTO
2 - ALOYSIO NUNES FERREIRA
3 - CARLOS SANTANA
4 - FERNANDO GASEIRA
5 - HELIO BICUDO
6 - INACIO ARRUDA
7 - JOAO FASSARELLA
8 - LUIZ HAINARDI
9 - HIGUEL ROSSETTO

18 - HOISES BENNESBY
11 - NEDSON HICHELETI
12 - PEDRO NOVAIS
13 - PEDRO WILSON
14 - PIHENTEL GOHES
15 - SANDRA STARLING
16 - SERGIO HIRANDA
17 - VALDECI OLIVEIRA
18 - 'JANIO DOS SANTOS

1.43 - PAULO BERNARDO
:144 - PAULO r.ORDCU'O
t45 - PAULO DELoAOO
146 - PAULO ROCHA
t 47 - prORO TRU ..IO

148 - PEDRO NOVAIS
149 - PEDRO VALADARES
1~. - PEDRO WILSON
1~1 - PEDRO YVES
152 - PHILEHON RODRIGUES
1~3 - PIHENTEL GOHES
1~4 - PRISCO VIANA
15~ - RICARDO OARROS
156 - RICARDO GOHYDE
157 - RITA CAMATA
1~8 - R08ERTO ORANT
159 - ROBERTO CANTOS
160 - ROOSON TUHA
161 - RODRIGUES PALHA
162 .- ROLAND LAVIGNE
163 - SALVADOR ZIHOALDI
164 - SANDRA UTARLING
165 - SARNEY rILHO
166 .- SAULO QUEIROZ
167 - SERGIO AROUCA
168 - SERGIO CARNEIRO
169 - SERGIO HIRANDA
170 - SEVERIAHO ALVES
171 - SILVIO TORRES
172 - SOCORRO GOHES
173 - TILDEN SANTIAGO
174 - TUGA ANGERAHI
175 - VADAO GOHES
176 - VALDECI OLIVEIRA
177· - VALDEHAR COSTA NETO
178 - VALDIR COLATTO
179 - VANIO DOS SANTOS
la0 - vIe PIREC FRANCO
181 - VICENTE ARRUDA
182 • VICENTE CASCIONE
183 - WALDOHIRO FIORAVANTE
184' WILSON CAHPOS
185 - WOLNEY QUEIROZ

ASSINATURAS CONFIRHADAS REPETIDAS

·An.62 .
§ 1" .11•._._.__.. _
1__._......_._.

PROPOSTA DE EMENDA Á COHI11'I1JIÇÃO N" 47J.A, H I".,

UfINJ)A ADmVA

_0lII-Ie ao f 10 do art. 62.1IIa'Ido poIo lIt. I" daPEC. 00............. aIlMu.
remunorando-te os dcmIis:

ASSESSORIA TÉCNICA DO PDT

fJlfjJõh- N! 3 .. r..e. /.t
coMISSÃo ESPIClAL DI:STIHADA AAl'UCWlA PIIOJ'OITA HIIIIND4 Á
CONSTITUIÇÃO N" 472-A97. DJ: I"., QUJ: ·ALTERA~~.uns.
.... '2. E " DA CONSTl'nlIÇÀO RDUA. E DÁ OllTIlAI.lICh·...........•

ASSINATURAS CONFIRMADAS 185
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• ~03



Abril de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 23 17279

·,JUSTlFICATIVA

EMENDA ADITIVA

rH!rCTIOAEP 27

de janeiro de 1998.

DA ?OT
n-J l'ra
f1A !'r; DO B
sr I'r
11T PI·mo
fiO IIT
~;C flHDIJ
tC !lT
1'1; "SO
sr rTn
I'.~ PT
I;lU rSDB
pr;: rSOB
PC ror

Sm d. Comi.sio,

i - ANTONIO BRASIL P(\ rMDa

2 - ANTONIO JORGE TO r.L

:3 - CARLOS CAR.DINAl RC PD1
4 - CARLOS SANTANA ~J PT

5 - I:UNl-IA LIMA sr pro

6 - E:.LcrOt-fE CI"-\\10ALHO PA Pl'tD8

- I:Z1010 p tNHElno 11'3 rSD13

a - FF.rUlANDO f.MeEIRA OJ P"

" - n:RNANDO zurro SP ror
'0 - ,10NZAGA MOTA CE PMDO

ti I-lELIO Olcuon SP rT

12 - HELIO ROSAS CP Plo1OD

13 JAIR MCNCGUCLLI sr I'T

14 - JOAO FASCARELLA MC f'T

ts - .JOAO nloHE MEt:iTRINHO AM I'MOS

16 - .lOSE CARLOS COU1INHO nJ r-FL

17 - JOSE CAr,:LOS COUTINHO "J PFL

18 - -JOSE MELO AM pr-L

19 - LEOPOLDO IJIZSSOtJE: MC T'TC

2. - LUJDBERCl rAlHAS lU rSTU

"1 LUIZ BUAIZ 1:5 rL
22 - MrLTON MeNDES -:.;c rr
23 MIRO TClXCIRA lU PDT

24 - PAULO POCHA CA rT

25 - PAULO Roeu" TIA "1
26 SANDRA ~n.'\f~LIN8 MC I' r
;!7 - l;I1iAO SCCSIM lU T'PO

171 - (;EVERIAtJO ALVES
172 SIHAl) GC3[)IM
173 - SOCORRO GOMES
174 n:LHA 0[: SOUZA
1/5 - TETE 8EZEnRA
176 TILDJ:N SANTIAGO
177 - VALDIR COlATTO
178 VANIO DOS SANTOS
179 - vrCENTE oNCRE COI1E~

i80 - VICENTE CASCION1!
181 - WAL TER PINHEIRO
182 - WILSON BRAGA
1133 - WILSON CAHPOS
1.84 .- \..!OLNEY nUl!lROZ

ASSINATURAS C(jNFrRHAOAS~~ ~ ~ •• ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~. ~ ~. ~ 1.04
TOTAL Dr:: A!3$INATURAS ~ ~."""""""" 211

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

·An.62 .
§ I'. . .
§ 2- Elf,t.ouk-J~por mrvflftM, tMJÜd4 proWsóri4 que nvdf! silKação a:trt1Of'diKana
ali 'l"l! 5t!j/l. lIft:eudrio, sOlJ por. de CtUl$Rg~ IÚIltD5, n e"unáo Ih ngrtu,mús t! a/ntrattU com tficdciQ inw!üzta de Id.
,f J- ElI1enJil..:se.'por\II~1ftl!.ml!tiiú provUória flll! l'Úe enfrentar imlNlillJamelfli!
sitJltU;iD que ft~'. piJlk agu<U'<Úlf a _no d<".lellljW _ária pam que a
COII~ NtuiDnlll oprecieprojdO de lei Ih iniciativa dD POIÚr Euclldvo."

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 472-A, DE 1997

A presente proposta sob anilise incorre. a exemplo do texto Constitucional. em vicio de
amimo. uma vez que. em nenhum momento preocupou-se o legislador em estabelecer o
significado oI!c6meiuw uma medida relevante e urgente.

Uma vez que a comiS5io mista de deputados e senadores tem por competçnçía. do próprio
texto. examinar as medidas provisórias e emitir parecer quanto a admissibilidade. obedecido o
criterio de relevincia e urgência.. nada' mais oponuno que se estabeleça no mandamento
constitucional a sua definiçio.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 472-A97. DE 1997 QUE "ALTI:RA DISPOSITIV~SDOS ARTS.
4S, 61, E ll4 DA CONS'rrnflcÃO FEDERA, E DÁ. OUTRAS PROVIDENCIAS"

ASSÉSSORlA TÉCNICA DO PDT

Ejl.eNiJIr fJ:;' 4-~I~ f

A~ntc..se § 2" ao ano 62, alterado pelo ano 1eda PECo renurnerando-se 05 demllis:

R!J f'HDB
PA PPO
AP POT
IH Cf
PI1 PSB
CE PMOS
DA PC DO D
MA PT
SP PT
sr rMOC
MG I'F"L
r::: p l'
CE PC 00 o
MG flTB
sr pr
CP r' r
ns PPB
RJ PC DO B
RC \1r~ ,

MA f'~DD

PE liSO
cs rr
HG PT
AH rMDT)
or r'f'El
PU PHOD
R J rl-L
CIZ rPB
PD rHOO
SI' i'T
RJ I'IH
AM rrL
CC l l T
GP l'SO
PA PHDO

MO PN1
,~L rSD(J
P! PíI_
qS rro
-lJ PPU
HC PTO
RJ psrU
UP PT
RD rHDC
DA PT
ES rL
ES pf'"L.
ar pr
sr PT
sr rsOB
MA PFI-
SC rT
RJ rDT
MG PMOD
SP rPL
RJ PT
I1G rMoa
DF' PT
PA PMOO

!;;P "T
R8 r'Dl'
TIS I'T
[;c r'r
I~J I'T
R.J r'DT
I~R PL
HT r'fl1
no rMOll
MA roT
RS PMDE.l
PS rSDD
CC 1'l'mn
l10 f'1
rI;: I'SB
E!; PPR
rA pson
no r t1_
líS I'mm
flJ rn;
TO rpu
'i'\'l PT
(l(·1 r'n.
I'R r r
HG rT
IH; PIíOO
I'A PT
no PTn
:':E rCQ
no pr
Cf: f"P~

f\C PMt)O
MA PL
!'lO ror
rR rc 00 n
PE roa
cs PMDO
DA p~t)l1

MT pro
HT PFL
MG pro
HG r'H"l>O
f?R reDl)
SI' pnou
HO rf
MA \lFL·

CC rDl
HJ prs
[lA rDl'
MG PC no

ú2 - GERMANO RIGOTrO
63 .- lJERSON p~REn

64 - GERVASIO .OLtVE!RA
6S ~ GLLNEY V!At-M
ó6 - IJIL\lAN Ff1C!HC
67 - GONZAGA MOTA
/ta HAROLDO LIMA
69 HAROLDO CAnoIA
70 HELIO BICUDO
71 - HELIO ROÇ'iAG
72 - I--\Uoa RODRIGUES DA CUNHA
73 - HUHSCRTO COGTA
74 lNACIO ARHIIDA
75 - ISRAEL rtNHE!r.O
76 ~ IVAN vALCHTC
77 ... JAIR MENEGUELL.1
78 ~ .JAIR GOAIU:S
79 - JANOIRA ,-rrcI1ALI
80 ... JAIH1AG LIMA
81 - JA'fME SANTANA
02 ... J0AO COLACO
83 - JOAO COGtR
(J4 - .JÜAO FASSAIH::LU1
1)5 JOAO l'HOtt'E l'y:::;nrnINHO
06 JorRAN FREJAT
137 Jose: ALDEH J: fi
88 ~ Josr::: CARLO!,] r;o!JTTNllO
89 - JOSE: L!NHAflES
9@ - Jose: LLlIZ ~LE1WT

91. - JOSE MACHADO
72 ... JOS/! HAUlltCrO
93 - JOSE: f1CLO
?4 ... Jose r 'LMCNTCl
95 - JOGE: t' 'WOTT r
',:.'6 JOSE: PIHAllTr

~'7 ,JOCC RL:ZCNDC
98 ... JOse THOMAZ NOHO
9q - JULIO Ct:CA;1

! 030 - JULIO ~CDCCf'r:R

101 LAPROVITA VIEIRA
102 - LEOPOLOO BessoNE
i03 LIND9E:RG F':lRIA!3
104 - LUCIANO ZICA
10'5 - LUIS ROBERTO PONTE
106 ... LUIZ ALBERTO
107 - LUIZ BUAIZ
108 - LUIZ DURA0
109 - LUIZ EDUARDO GREENIIALGI1
110 - LUIZ CUSHIKCN
111 - LUIZ MAXIMO
112 ... HAGHO nACELAR
113 - MARCELO OEOA
t 14 ... MARCIA Cla ILIS VIANA
115 - MARCOS LIMA
i 16 - MARCOS VINICIUS DE CAMPOS
117 MARIA OA CONCE!CAO TAVARCG
118 - MARIA t::LVIRA
t19 - MARIA LAURA
120 - MARIO MARTINS

121 Mtl.RTA $lII'LICY
1.22 /1ATHEUC GCllMtOr
i2'J HtOIJI:L 1.'O:'SETTl)
124 MTl, TOU MeNDes
t::!5 11'[l,TO/1 TeMeR
126 - liIl10 rCIXCIRA
1.27 MO!SeS LH'Nll(
128 - l1U1ULO DOMINOOS
~2? fJArI" XAVIEI~ loDO
t30 - NLIW-\ MOREIRA
j.31 NELSON HAU re\?
i32 - fJClCON HtlRCHEZAN
i 33 - 1.JL:.UTO oe coNTO
134 - rlILl1ArHo HIRANOri
~,3S fJf!..':';O('! GIWjOfoJ
t:36 ~ IJILTOtJ UA .tANO
~,37 OU\UIO ~OCH(~

138 ~ /Y~CArI ANDfU'lDC
1.39 (}J;CAfI r:OLDONT
140 - OSMAR I..CITAO
~. 41. C)'.;lJALOO I?CIG
142 - PAOnr:: RõOUC
1.43 PAI/DCRNCY AViSllfJO
t44 - PAULO OERNt-lTWO
145 PAIJU> [)Cl.nrlDO
146 PAULO 11 IT2'CL
i 47 ~"'ULI,) ROCHA
1 4B PFDRlt'JIIO f'.,OI?A()
149 - tJCDRO VALADARes
1.50 PLDRO WILUON
151 - PIMeNTeL GOMe']
152 RE.GINA LINO
153 ... REMI T~ INTA
154 - RENAfJ I(URTZ .
155 - RICATWO GOHYDE
1.56 ... ~ICARDO l-lCRACLI0
157 - RITA CAHATA
1.58 - ROncrno SANTOS
159 ... RODR IDUES PALHA
i 69 - ROGERIO ~lILVA

1.61. - ROHEL ANIZIO
t 62 - RONALnú PEIUM
163 ~ !:~ALOMAO CRUZ
1.64 - SALVADOR 'ZIMBALlH
165 - SAtlDnA SfARLING
'166 SARNEY ftLl\O
167 - SERAFII1 'JENZON
1.68 SCRGl.O APOUCA
169 - SERGIO CARNEIRO
170 - [j[RGIO IHIMunA
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SECRETARIA-GERAL DA MESI~ 100 - LAHARTINE POSCLLA Gr rro
i.' LAPROVITf. VIEIRA r-J rra
102 - LEOPOLDO BESSONE: MO rTa

PROPOSIl;AO: PEC (ARS047204 " 103 I IND8ERG rARIAC r-J I"QTU
104 - I?UCIANO ZICA Gr r' r

AUTOR: FERNA1J[)O ZUPPO 1_05 LUIS RI)BERTO PONTE RS PHOD
~ 106 - LUIZ ALBERTQ DA r'T

107 - LUIZ BUAIZ EG rL
DEPUTADO UF PARTIDO 108 LUIZ DURA0 EG :'rL

~---------------------------------------------------------------------------- ~.09 LUIZ EDUARDO GI:EDHIl\LGlI [;T' rT
1 - AOELSON SALVADOP EO PHOB 110 - LUIZ GUGHn~EN SP rT
2 - ADEMIR LUCAS MO PSDB til LUIZ MAX IMO ~P rnoc
" - ADHEMAR DE BARROS FILHO sr ppa 112 - MAGtW BACELAP' MA rFL
4 - ADROALDO STREC~t r-s PSDO 113 MARCELO OEOA GE PT
5 - AIRTON OTPP RS flOT 114 - MARCIA CIBILI!J VIANA RJ rOT
6 - ALBERTO OOLDMAN SP paOD 115 MARCOC LIHA MO rHOC
7 - ALCIDES HODESTO BA rT 116 - MARCOS VINICIUS DE CAHPOS GP rrL
8 - ALDO ARANTES GO PC DO 117 - MARIA DA CONCEICAO TAVARES ~J PT
9 - ALDO REBELO 8P PC DO 118 - MARIA ELVIRA MO rHDn
i. - ALMINO AFFONSO SP rSB 1.19 I1ARJA l(..UtM OF rT
11 - ALZIRA EWERTON AH rSDB 120 - MARIO I1ARTINS rA rHDU
12 - ANTONIO BRASIL PA PMDf3 '1.21 - MARTA SUPLICY CP rT
13 - ANTONIO DO VALLE MO PHD8 122 - MATHEUS SCHHIDT RS r'OT
14 - ANTONIO DOS SANTOS CE PFL 123 MIGUEL r.OS8ETTO ~S rT
15 - ANTONIO JOA(WIM MT ['SOB 124 - 11ILTON I1ENDES SC rT
i6 - ANTONIO ·JORGE TO PFL 1.25 HILTON TEMER RJ rT
17 - I~RACEL'( DE PAULA MO PFl 126 - HIRO TEIXEII?A RJ rDT
18 - AR! HAGALHAES rI rrn :1.27 - Hl)lSES LIrNII( RR I'L
19 - ARNON OEZERRA CE pson 128 - MURILO DOMINGOS Mr r'Tn
20 - AROLDE DE OLIVEIRA rJ PFL :1.29 f'IAIR XAVIER LOBO 00 t~HDD

21 - AUGUSTO GARVALl-lO DF PPS 130 - NEIVA MOREIRA l1A PDT
22 - BENEDITO DE LIRA AL PF'- 1.31 - NEUTO DE CONTO CC flHDD
23 - RENTT/) I3Al1A BA PFL 132 - ~IILMAR 10 MIRANDA MO rT
24 - r:ANDINHO MATTOS RJ rSDfJ 133 NILSON GIDSOf'.l PE I'SO
25 - CARLOS APOLII,AR TO SP PHDO 134 f'JIL TON BAIANO EG fira
26 - CARLOS CA~DINAL IH} rOT 1.3S OLAVIO 110CHA rA pson
::!7 - f:r-4RLOS SANTANA RJ PT 136 - 03CAR ANDRADe RO rFL
20 - CELSO PUSSOMAN~JO SP rrD 137 OGCAfl GOLOONI MC PMOU
:':!9 - CHICO VIGILANTE DF rT 138 - OSMAR LEITAO R·J rro
30 - CIDItIHA CAMPOS RJ F'OT 139 - /)[;VALDO RL:IIJ TO pro
'31 - CIRO NOGUEIRA rI pn 140 - PADRE !10QUC rR I'T
32 - I'OLEERT MAR rINS ,: (~ f'pr:

1.41 PfllJLO BCP.NARDO ro rT
~3 - CORiOLANO S,;lES tiA :·I)T

142 - PAULO DELGADO MG PT
34 - C()ST,"4 FFRPEIRA i1A r,1

143 PAULO IHTZCL RS PMDC
}~ - CUNHA LI11A ~;p I'PU 144 - PAULO ROCHA rA rT
36 - DALILt\ rTGlJEII?EOO '~p p';'·DU 145 PEDRINHO AIJPAO (i0 I'T[]
:17 - DE VEu\oeo ':-:1) I'UONi~ 146 - PEDRO 'JALAOARES GE PGC
38 - OEJANDIli' IIAI. r Af;WUALE ~c l-'HOr: 147 PEDRO WILSON GO rT
~9 - DELFiM ~JETTO 'op PPB

1.48 PIHENTEL GOMeS cE rpc
4" - DERCIO I{N()P --:c rr:rI'

149 - REGIUA LINO AC PHDD
'1 - DILSü SPERAFTCQ 118 PSOU

'i 50 - RENAtJ lCllRTZ r, r; f'DT
42 - DJALMA DE ALMEIDA CESAR I'R PM08

151 - RICARDO lJOHYDE rR PC DO a
43 - DOMINGOS LEN~ELLr OA rso

152 .' RICARDO HERACLIO rE P~D
44 - FOIE·OH ANDRTNO se PMDl1

15:3 - RITA CAHATA ES f'MOS
lS EDSON SILVA CE PSDEI

1.54 - ROBERTO SANTOG nA rSDG
·'6 EDU."4ROO Jonoc (~.' PT 1'5S - RODRIGUES rALHA MT rru
47 - ELCIOtlE GARBALlIG r'A F'HDn 1.56 - ROGERIO lJILVA MT 1'f'L
48 - ERr.LDO TRINDADE AI' pro

~S7 - ROHEL ANIZIO MO r:"B
49 - E5THER GROSSI RG rT

1·~8 - RONALDO PCRIM HG PMDD
~-:;0 - ETEVALDA GRASSI DE HENr'::::ZES EG rMDEJ 1"59 GALOHAO CRUZ RR pnoB
Si - EURICO MIRANDA RJ rpc \60 - SALVADOr. ZIMDALDT sr l'nDO
'-;2 - E1JI~ TPF:OES ;HRANOr.. IW rDT 161 SANDRA GTARLING MO PT
5~ - !::ZIDIO PINHEIRO RU P~';Dl) 162 SCRGIO AROUCA RJ rrc:;
:"14 - FERUANDO GABEIRA RJ r'V 163 SERGIO CARNEIRO DA rDT
55 - FERNA,mo LOPES R J rDT 164 - SERGIO Hr.~AND.A MO PC DO o
56 - FERNANDO L'fRA PC r'~iB 165 - SEVERIANO ALVES BA PDT
57 - FERNANDO RIOAS cARLI PR prc 166 SIMAO SESSIH r-J rPB
50 - FERNANDO ZUPPO CP rDT 167 SOCORRO GOMES rA PC DO B
~9 - FRANCISCO HORTA MG rFL 1.68 TELMA DE SOUZA SP I'T
60 - GERALDO PASTAtJA rA I'T 169 TETE nEZERRA MT PMOO
61 - GERMANO RIGOTTO ~C PHDI3 vo TILDEN SANTIAGO HO rT
62 - llEn!iotJ P[RES I'A prB 171 - VALDIP COLATTO SC "MDC
.;3 - GERVASIO OLIVEIRA AP rOT 1.72 VANIO nOG !JANTOS ec rT
64 - GILNEY VIANA MT rT 173 - VICEUTE ANDRE GOMCS rE ['~o

65 - GILVAN FR.EIRE "8 rGO 174 'JICENTE ARRUDA o.E F'SOO

66 - GQNZAGA MOTA o.E PMOIJ ,175_- VIceNTE: CAncrONE SP PTB
6; HAROLDO lIMA nA ro. DO r. 176 WALTCr. PINI-IEIRO nA rT
1.8 - HARt'iCDO ':iABOH~ MA I"T 177 - WILSON ORAGA rB r~DB

69 - Hf'LJO BIcuno !.~p PT 1.78 - WOLNEY QUeIROZ PE rDT
:'-"0 - HELIO ~()~;AG sr I'HDEl

71 - l-lrJGO flODfl [OllES DA cmll-lA M8 rn.
72 - HIJMOErll() CO'3T~l PE PT f'SSIHATlJRAS CONFtRHADA~..................................... 170 VI:PETIOA5= 24
7'3 - [NACrO AIHWDA r.c PC DO n TlTAL De '.5SINATUFlA!.I ............................................ ;'~02

74 - iSRAEL rnlllEIR0 riO rTO

75 - IVAN VALE~Jl r SP (' r
76 - JAIR r-;ENETiUI:Ll I ';i' I'T

77 - ~IA!R SOARES R~ rPB ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS
;"0 - JANDU'(l reGHALI lU PC DO U

79 - JARBAS LIMA l?S t'r'B \ - ANTONIO BRASIL PA IlHDR
no JAYME:. ':iAIH;\t~A riA ~'SDG 2 - CARLOS CARDINAL RS PDT
01 - .I0AO COLAr:O PC rSl1 3 - CARLOC GANTANA 'RJ rT
1.:12 - JOAO COSE!? ES I'T 4 - ELCIONE BARBALHO rA rMD8
83 - JOAO rr..SB,~RFLL.''' ";G rr

" - EZIDIO PiNHEIRO RS paDe
1:4 IO{\O nrr'Ml: 11F.STI~1 Nl-IO {fli r'MOS 6 - FERNANDO GADEIRA RJ rv
05 - roFr~AN :-RF Jt,f nr ,'r-p

7 - FERNANDO ZUPPO SP PDT
!M - IOSE 4LDFHTI~ ['O nmo 8 - GONZAGA MOTA CE PHDB
07 - !t)S[ C"\RUj(~ G(,llTIUHO r:j f'~~L 9 - HAROLDO LIMA BA PC DO B
:;8 - .l()CE L TrU:Ar.E~ CE ;'PO 10 - HELIO BICUDO SP rT
89 - JOSE lU [l CLEROT rn rnDEl 11 - JAIn MENEOUELLI sr PT
90 - JOSE 11Ar.l:Aor sr I'T 12 - JOAO FASSARELLA MO PT
91 - jIlSE MELO ~IH r'rL 13 - JOAO THOME HESTRINHO AM r'MDB
')? - JOSE r1[lJl)mH~,,; u::z.cnr.r. rr: l',l 14 - JOSE MELO AM PFL
93 - ,10SE P :.~lEtJl[L CE 1'1 15 - LEOPOLDO BESSONE MG rTB
"4 - JOSE PHmTTT sr P~H 16 - LINDBERO FARIAS RJ reTU
9~ - IOSE Pr,tAtH f 17 - LUIZ CUAIZ ES rL
'/I~ - JOSE RFZDJDl MO r'rn 18 - HATHEUS SCHMIDT RS rDT
,,'] IOSE PinHA': H()~JO (,L rsoo 19 - HILTON MENDES SC rT

"O JULIf" r:['JAr~
['[ til-L 20 - MIRO TEIXEIRA RJ rDT

',~9 ·JULIO rlEDCCI(CR p_c rro 21 PAULO ROCHA "A PT
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I1A rrot
':;p I'PB
sr ['li'01'JI';
''';C Pl100
.:p PPA
se PDT
PR PHDF.l
DA [1'.,8
se PMD1:l
I:E '·'SDO
sr n
P/4 r'MOS
I~P ('Pf;}

"S !ir
CC r'rmE
lU r'Pfl
110 per
r::s psor.
R./ 1'')
RJ "or
PE PSB
PR pro
SP PDr
MO f'FL
PA rT
RS PHDB
AI' POT
PC F'!:;FJ
CE PHDO
OA G'C Do n
HA n
SP rT
SI' PHDI3
HO PrL
PE rT
CE PC 00 8
HO CTB
or 1'1'

riP I'T
RG rPR
r~_J PC DO "RS f'Pll
HA rsoo
PE rS13
ES r'T
HG :'T
oH I'MOr::

DP i'PC

P" I'MDO
RJ c"L
sr P1
CC rl"'8
PO PHOC
sr n
RJ PDr
AH PFL
PE PFL
CE rr
31' PSB
PA PNOU
MO pro
AL PSDD
rI PFL
R3 CPB
S(l ppo
RJ PPE
MO PTO
RJ PSTU
OI' PT
RS PMDD
DA PT
ES PL
ES rFL
SI' rT
SI' PT
SI' PSDD
MA PFL
SE PT
RJ rDT
HO ?HDO
SI' PFL
RJ PT
HO Pf1D8
DF PT
PA PMOO
SP rT
RS PDT
RS rT
SC P'f

RJ rr
RJ COT
RR rL
IH PTA
GO fiNDO
HA ror
cc rfolOt;
MO Cf
rE PSB
cc pro
r'A rsou
RO PFL
MS rHDtl
RJ pro
TO rro
PR PT
AM PFf_

PR PT
MO rT
RS PMOD

,:1?, - GOSTA FERREInA
'33 - CUNHA LIMA
34 .. DE VELASCO
35 - DE..JANDrr~ nALP(1~QUALC

36 - nELFIM NETTO
37 - DERCIO ({NOP
38 - DJALIíA DE ALMEIDA CESAR
39 - DOMINGOS Lt:::ONE:LL 1
40 - EDISON ANDRINO
41 - EDSON GIL'JA
42 - EDUARDO JORGE
43 - ELCIOtJE: BARBALHO
44 - ERALDO TRINDADE
45 - ESTHER G1..:oSS I

46 - ETEVALDA GflASSI De HENEZE::
47 - EURICO MtRAtJDA
48 - EURIPEDC8 MTRAtmA
49 - EZIDIO PINHEIRO
50 - FERNANDO DAIJEIRA
51 - FERNANDO LOPES
5:! - FERNANDO LYRA
S3 - FERNANDO R lEIAS CARL r
54 - FERNANDO ZUPPO
SS - FRANCISCO HORTA
56 - GERALDO PAGTANA
57 - GERMANO f?IGOTTO
58 - GERVAS!O OLIVEIRA
S9 - GILVAN FREIRE
60 - GONZAGA MOTA
61 .. HAROLDO LIMA
62 - HAROLDO SABOIA
63 - HELIO B reUDO
64 - HELIO ROSAS
65 - HUGO RODR rGDES DA CUNHA
66 - HUHUERTO COGTA
67 - INACIO ARRUDA
68 - ISRAEL P 1NHEIRO
69 - IVAN VALENTE
70 - -JAIR HENCOUELLI
71 - JAIR SOARES
72 - JANDIRA FEGllALl
73 - JARBAS LIMA
74 - JAYME SANTANA
75 - JOÃO COLACO
76 - JOAO coseR
77 - JOAO FASSARCLLA
78 - JOAO THOHE MESTRINHo
79 - JOF'RAN rREJAT
80 - JOGE ALDEMIR
81 - JOSE CARLOS COUTINHO
82 - JOSE GCNorNO
8:] - JOSE LINHARES
84 - JOSE LUIZ CLEROT
85 - JOSE MACHADO
86 ~ JOSE MAURICTO
87 - JOSE MELo
138 -. JOSE MENOONCA BEZERRA
89 - JOSE P IMENTE:L
t?0 - JOSE PINOTTI
9i - JOSE PR IANTE
c;';;! • JOSE REZENDE
93 - JOSE THOMAZ NONO
94 .JULIO CEGAR
95 - ,,JULIO REDECKER
96 - LAMARTINE rosELLA
97 - LArROVITA VIEIRA
98 - LEOPOLDO BESSONE
99 - LINDBERG FAlHAS

100 - LUCIANO ZICA
101 - LUIS ROBERTO PONTE
1. 02 - LUIZ ALBERTO
163 _. LUIZ BUAIZ
104 .. LUIZ DURA0
105 - LUIZ EDUARDO GREEHHALGH
106 .. LUIZ GUSHIKEN
167 - LUIZ MAXIMO
10G .. MAGNO BACELAR
109 - MARceLO OEOA
i10 - MARCIA CIDILIS VIANA
li1 - MARCOS LIMA
112 - MARCOS VINICIUS DE CAMPOS
113 " MARIA DA CONCEICAO UIVARCS
114 .. MARIA ELVIRA
L1S .- HARIA LAURA
ti6 - MARIO MARTINS
H7 .. MARTA SUPLICY
t18 - MATHEUS SCHMIDT
119 - MIGUEL ROSSETTO
j 29 - MILTON MENDES
121 •. HILTON TEMER
122 - HIRO TEIXEIRA
123 - MOISES lIPNIR
i24 - MURILO DOMINGOS
i.2S NAIR XAVIER Lono
126 - NEIVA MOREIRA
>~27 NEUTO DE CONTO
i28 - NILMARIO MIRANDA
1.29 NILSON GIBSON
130 - ~HLTON BAIANO
131 - OLAVro ROCHA
1,32 - OSCAR ANDRADE
1.33 - OSCAR GOLDONI
134 - OSMAR LEITAO
1.35 OSVALDO REIS
136 - PADRE rWQUE
137 PAUDERt--lt::Y A'JELINO
138 - PAULO BERNARDO
139 .. PAULO DELGADO
140 .. PAULO RITZEL

de revereiro de 1998.

ES PMDD
MG PSDB
SI' PPB
RS PSOS

RS PDT
SP PSDr.
BA PT
00 PC DO O
SP PC DO 8
SP PSB
;.:,H PS08
PA PHOB
MG PMOB
MT PSD8
TO !'FL
MO rFL
PI rpn
CE PSOB
RJ PFL
DF PPS
AL PFL
nA rFL
SI' !"MDD
RS POT
R..J pT
SI' PPR
DF rT
RJ r'DT
1'T. l"r-'L
BA PPS
BA PI)T

UF' PARTIDO

DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PA PT
PE PSB
RJ F'PB

(ASS047265 )

SaIA da Comiuio,

DEPUTADO

1 .. ADELSON SALVADOR
2 - ADEHIR LUCAS
:3 - ADHEHAR DE BARROS FILHO
~ - ADROALDO STRECK

5' - ,URTOU OIPP
6 .. ALBERTO GOLDMAN
7 - ALCIDES MODESTO
B - ALDO ARANTES
9 - ALDO REBELO

1. - ALMINO AFFONSO
11 - ALZIRA EWERTON
12 - ANTONIO BRASIL
13 - ANTONIO DO VALLE
1~ - ANTONIO ..JOAQUIM
15 .. ANTONIO JORGE
16 - ARACELY DE PAULA
17 - AR I 11AGALHAES
i8 - ARNON BEZERRA
19 .. AROLDE DE OLIVEIRA
20 - AUGUSTO CARVALHO
21 - BENEDITO DE LIRA
22 - BENITO GAMA
23 - CARLOS APOLINARIO
24 - CARLOS CARDINAL
25 - CARLOS SANTANA
26 - CELSO RUSSOMANNO
27 - CHICO VIGILANTE
28 - ctOINHA CAMPOS
29 - CtRO NOGUEIRA
30 - r::OLDERT MARTINS
31 - r::ORIOLANO SALES

22 - PAULO ROCHA
:23 - RICARDO HERACLIO
24 - SIHAO SESSIM

SECRETARIA-GERAL DA HESA

SERViÇO OE r:CMI550'E5 ESPECIAIS

r. E c E D I o ~>I

''\-1:~ 2:·v!l-' A.1.7:I1:P
_1l.J.::{~ ...__~l._

PROPOSICAO' PEC

AUTOR' SERGIO CARNEIRO

'Art. 62 .
§}' ..
'"oC"""..,NtIdMwl,.....".".,. -.liM~ "",.1UIa ,,_.,....
aa.r. ~"CriIIM Ik~ siMpIn, rdIImM60 li eu..mi_ o
fui, ,".......-.innoIr IkP"IJ<*I1k _ ........ rmI_llllli_, '"_o,
li_",;n",...~._oJiIUll,_.àlMJ_au.1IO

_ Ik ciIICO ....~ ,.. qlU o ,.,.".edvo PraidMle o ellYie à

--praitIertcitIL'.

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTlfIIICÃO N" 472-A, DE 1991

ASSESSORIA TÉCNICA DO PDT

E.rftE~~ N!. 5,cE/crt
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA Á
CONSTITUIÇÃO N' 472-"'7, DE Im QUI: "ALTERA DISPOSrnvOS DOS ARTS.
.... Q, E 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

D60te 10 § 8' doart. 62, alImIdo pelo art. }' daPEC, aJe8Uinte redlÇio:

É inadmiuivel a pmunçIo govemImentu de que esta Coa aceite a Iimitaçio imposta pela
redao;Io oriJ!inrl dada 10 § s', que permite .. a CImara e Senado· tl<>-lOmente a alter&ç!o de
texro de projeto de convmJo por meio de emendu 011 DV's supressivos. Tu redaçio debca
tl'lllSplr<eer o conteúdo restritivo da proposíçlo, ampliando o' poderes do Presidente da
RqlUbIioa e "ourpando do C<JDI'C"O Naciollll o .... legitimo direito de legislar.

NIo se pode reduzir a atuaçlo de CImara e S~o, quando Coa revisora, à simples
supn:ssio de expresoões 011 dispowvoa, restringindo ainda mais a atuaçio parlamentar e a sua
YCl'dadM~, qual ""Ía, legiJJar,

Abril de 1999
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AUTOR: .JOSE HA\.IR TCIO

tranutação na l:àlnara dos Deputados e no Senado Federal que, em não se manifestando em
45 (quarenta c cinco) dias. será incluído automaticamente na ordem do dia, sobrestando.se
tod&s as demais matérias para que essa., cnllo. seja votada.

Dai porque oferecemos a presente emenda supressiva., não pennitindo a prorrogllçfo do
período, entendendo que 90 (noventa) di.. já é por demais elástico para justificar a edição de
medidas provisórias observando OI requi5itOl de relevância e urgência.

141 - PAULO ROCHA
142 - PEDRINHO ABRAO
143 - PEDRO VALADARES
144 - PEDRO WILSÓN
145 - PIHENTEL GOHES
146 - REOINA LINO
147 - REHI TRINTA

148 - RENAN KURTZ
149 - RICARDO HERACLIO
H5. - RITA CAMATA
151 - ROBERTO SANTOS
152 - RODRIOUES PALHA
153 - ROOERIO SILVA
154 - ROHEL ANIZIO
155 - RONALDO PERIH

156 - SALOMAO CRUZ
157 - SALVADOR ZIHBALDI
159 - SANDRA STARLING
159 - SERGIO AROUCA
16e - SERGIO CARNEIRO
161 - SEROIO MIRANDA
162 - SEVERIANO ALVr:S
163 - SIMAO SEGSIM
164 - SOCORRO OOHES
165 - TELHA DE SOUZA
166 - TETE BEZERRA
167 - TILDEN GANTIAGO
168 - VALDIR COLATTO
169 - VANIO DOS CANTOS
t7e - VICENtE ANDRC GOHES
171 - VICENTE CASCrONE
172 - WALTER PINHEIRO
173 - WILSON ORAGA
174 - WILSON CAMPOS
175 - WOLNEY QUEIROZ

PA rT
00 rTB
OC rnEl
00 PT
CE PPS
AC PHDS
HA PL

RS rDT
PE PSS
120. PHDO
DA PSDa
HT PTS
MT rFL
Ma PPO
HO PHDS

RR PSDIJ
SP pano
HO PT
RJ PPS
SA rDT
HO PC 00 8
DA PDT
RJ pra
PA PC DO o
OP rT
HT PMDB
MO PT
SC PHDO
OC PT
PE psa
OP rTS
OA PT
ro P5DO
PC r'SOD
PC por

PPOPOSICAO: PEC

de fevereiro de 1998.

SECRETAR IA-GERAL DA MESA

(.':108804 :'2(1t:. )

._-----------------------------------------------------------------
ASSINATURAS CONFIRMADAS 175
TOTAL DE ASSINATURAS " 204

RI:::PETIDAS= 29 DEPUTADO UF PARTIDO

EMENDA SUPRESSlVA

PROPOSTA DE EMENDA À CONS'lTItJiÇÃO W47:t-A, DE 1m

SuplÍ1M·se do art. \' da PEC 472-A, de 1997, que altera a redação. dada ao § l' do art. 62 da
Constituição Federal, a expressio "". admitida aProrrogDfão por igualpl!riodo, ".".

1 - .JOSE HAURICIO RJ POT
2 - JOAO THOME MESTRINI-lO AM rMDO
~ - JARBAS LIMA RG I'PO
4 - WOLNEY QUEIROZ PE PDT
5 - CHICO VIOILANTE: Dr PT
6 - JOSE P INOTTI SP eso
7 - JOSE CARLOS COUTINf-IO RJ "F"L
S - CARLOS APOLINAR IO SP rMDB
? - ETEVALDA DRABSI DE MENEZeS ES PHDB

10 - VALDIR COLATTO SC PMDn
11 - ALDO REEJELO '3P PC 00 8
12 - SERGIO AROUCtl. RJ PPS
13 - ADEHIR LUCAS MO rSDD
14 - ROBERTO SANTOS 3A PGDO
15 - JAIR SOARes PS rro
16 - JOSE REZENDE Ma :"'rr~

17 - ALDO ARANTES ao I'C DO r-
iS - SERGTO MIRANDA MO PC 00 n
19 - BENCDITO DE L IRA AL FTL
20 - EURIPEDES HIRANDA no "DT
::!1 - nIOVANNI QUEIROZ rA POT
22 - PEDRO VALADARES SC 1'30
23 FERNANDO GABEIIlA r-J PV
24 - ALEXANDRE CARDOSO RJ rcs
25 - rERNANDO ZUPPO sr rOT
::!6 - RITA CAHATA CS PMD8
27 TETC OEZCRRA HT "MDB
28 - 11ATHEUS SCHHIDT os rOT
"9 LIND8ERG FARtAr nJ PGTU
30 - MILTON TEMER RJ rr
::11 . 5ALDHAO CRUZ RR rSDS
32 - JOSE THOMAZ NONO AL pcor:
']'] - PEDRO WILSON ao rT
,4 - LEOPOLDO OESSONE MG rTO
85· LUIZ DURA0 ES "F"L
36 - ISRAEL PINHEIRO l1G PTO
37 - HELIO [l rCUDO cr "T
38 - ANTONIO ORA8IL PA PHD8
39 - CARLO!:; SANTANA nJ 1'1
40 - EZIDro PiNHEIRO RS rSDB
41 ANTONIO DO VALLe i'lG rMOD
42 - PAULO RITZCL RG PMDO
43· Jose MACHADO sr rT
44 - IVAN VALENTE OP "T
45·- OILNEY VIANA HT PT
46 - JAYMr Sf.oNTANA MA rSDO
47 - ARNON BEZERRA cc rcor:~

4S SOCORI~O OOt1CC rA rc 00 o
49 - ANTONIO JOROE TO rrL
50 - SIMAO SESStM fLJ rpo
51 - CAHDINHO HATTOG RJ PODa
52 - EUR ICO MIRANDA RJ rrc
53 - WILSON CAMPOS rE peDEI
54 - GONZAI3A MOTA CE rMDD
Sã - ALZIRA EWERTON AM rSD8
56 - DE VELASCO CP PRONA
57 - LAMARTINE POSELLA SP prs
':iB - LUCtANO ZICA or PT
59 - NAIR XAVIER LOBO 00 PHDD
60 - EDSON SILVA cc rSDt:
61 - CELSO RUSSOMANNO SP PPS
62 - MARIA ELVIRA HO PMDD
63 - MARIA DA CONCEICM TAVARES RJ rT
M VICCNTE CAnCIONE: SP rTB
6S - AROLDE DE OLIVEIRA RJ PFL
(,.6 - AUGUSTO CARVALHO [W rr~

/.7 - Vrcr"TE ,~,'DRf: GOI1E-:: :"r: l-"::r:
"·8 - '3ERI"l' i-;·j u;;:'.fZ01J 1,-,7

PMDD
PFL
PDT

·PT
rHD8
PSOO
PV

'PHoa
PT
PT
rT
PT
PMDD
PFL
PFL
rFL
'PTO
PSTU
PI
POT
rDT
PT
rDT,
rl .~

PT'
rml
~T

POT
PPS

PA
TO
RS

.R.J
PA
RS
RJ
CE'
SP
SP ""
OP
MS
AH
RJ
AH
AH
Ho
R.J"
ES

':RJ
RS
DC
RJ
PA
PA
PE
HO
BA
RJ

ASSINATURAS CONFIRHADAS REPETIDAS

1 - ANTQNIO BRASIL.
2 - ANTONIO J(}ROE
3 - CARLOS CARDiNAL
4 - CARLOS SANTANA
5 - ELCIONE DARBALHO
6 - CZIOIO PINHEIRO
7 - FERNANDO OASEIRA
8 - GONZAGA MOTA
9 - HELIO BtCUDO

19 - IVAN VALENTE
11 - JAIR MENEGUELLI
12 - JOAO FASSAR ELLA
13 " JOAO T110ME HESTRINHO
14 - JOSE CARLOS COUTINHO
15 - JOSE MELO
16 - JOSE MELO
17 - LEOPOLDO BE:SSONE
lB - LINDBERG -F"ARIAS
19 - LUIZ BUAtZ .
20 - MARCIA CIBIUC'VIANA
21 - MATHEUS SCtlMIDT
22 - MILTON MENDes
23 - MIRO TEIXEIRA
24 - PAULO ROCHA
25 - PAULO ROCIIA"
26 - RICARDO HERACLIO
27 - SANDRA STARLING
2B - SERGIO CARNEIRO
29 - SIMAO GESGIM

NIo há que se falar em urgência e reievâIlcia se>deidrrnitada medida provisória extrapolar o
prazo de 90 (noventa) di...

Ademais, a Constituição Federa\, §§ l' e2' do art. 64,. salvaguarda'oo P"",id,.'e <1,
República a solicitlç..ão de urg~n.cia para apreciação de projetos de tei d;; ":u.:! jjiici:lrlv~\ G:'"íJ

ASSESSORIA TÉCNICA DO PDT

ClMMJfr f/J ~ '_C6 {tt3
COMISSÃO ESPI:CIAL DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA' DE EMENDA Ã·
CONSTITUIÇÃO W 4n.A91. DE 1m QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DOS ARTS.
.... '1, E 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERA, E DÁ OUTR.AS PROvmtNCIAS"
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.,'/

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

SIla da ComInA0, em 10 de fevereiro de 1998.

REPETIDA1-:;: ~5

PE rna
ns rOT

1 - LUCIANO ZICA SP rT
2 - NAIR XAVIER LODO GO "MOa
3 - EOSON SILVA CC PSOB
4 - ANTONIO BRA!:IL rA PHOB
5 - LEOPOLDO DEUSONE MG PTO
6 - HELIO BICUDO SP rT
7 - EZIOIO PINHEIRO RS r'soo
o - JOSE CARLOS COUTINHO RJ PFL
9 - nAMDRA STARLIHG MG PT

t. - 51"AO SESSIH RJ PPO
11 - FERNANDO GABEIr-A RJ PV
12 - PAULO ROCHA PA PT
13 - CUNHA LIMA SP PPB
14 - GONZAGA HOTA CE PHDD
15 •. LINODERG FARIA'3 RJ rUTU
16 - ANTONIO JORGE TO PFL
17 - CARLOS CARDINAL RS f10T
lO - HIRO TEIXEIRA RJ POT
19 - JOSE MAURICIO RJ rOT
2e - PAULO ROCUA PA PT
21 .. JAIR HENEGUELLI SP I'T
:i!;! - JOAO TUOME HESTRINUO AM rHDD
23 - ,JOAO F'AOGARELLA MG rT
24 - MILTON MENDES !:C rT
;:'5 - LUIZ DUAIZ E13 rL

ASSINATURAS CONFIRHAOAS REPETIDAS

171 - FERNANDO LYRA
171 - RENAN J(URTZ

A emendl foi Invllklldl, por nlo ter
lIIngIdo o qllorum mlnlmo de 1 ••lnatura.
exigido pelo Regimento Interno.

I....DA NO OiZ-é'ij'f#

A emendII foi Invalld8d8, por nIo ter
lIIngkIo o qUorum mfnlmo de a••lnatura.
exigido pelo Regimento Interno.

DI __ MIÇIe 10 11I.62 da CClftlliluiçlo F<denI, lIlIdo puecaes da ComissIo de
eo.ilIoícIo • llooIiça • do RodaçIo, pde ldmiuibiIídIde deIIa. e das de n's 1lI95.

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
Na 2-B, DE 1995

(Do Sr. Roberto Magalhles e outros)

ASSINATURAS CONFIRMADAS 179
TOTAL DE ASSINATl.JRAS 203

COMInA0 ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMEHOA A CONSTITUIÇÃO NO 472·1., DE 19l17, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOI ARTS. 411, 62 E ll4 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÀ OUTRAS
PROVI~NCIAS". (!DlÇAO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS)

NoI tlrmos do art. 202, § 3°, do Regimento Intemo, foi
dIVUlgIdo lllI Ordem do DIa das ComiIIOeI prazo para apreslIlltaçAo da emendas à
P!upoIta de Emenda a1I ConIlltulçIo nO 472-1., a partir de 15.01.98, por o~o

..... Tendo lido devoIvldo o prazo de dez pnOes, por detllnninaçllo do
PreIidInle de CimIIa doi DeputIIdos, em razIo de apreclaçAo preliminar, om
PIlIna1IIIo do s-- de ComIsdo da ContlIIulçlo e Jusllça a Redoçllo, quando
b.m llljaII8daI as BlMlldas alJf8Hl1lBdU por aquale colegiado. Esgotado o
prazo. foram recabidaI 08 llI11IlIIdas a1I Pf'IlIlD8lç1o, nndo 08 válidas.

DA PT
BA POT
sr rT
rI rFL
MT rsoo
no Pr.L
ES rL
ES rMOO
RJ f'ro
MG rT
MO rr-L
MT rTII
RR Pl
fiA rF"L
r'R PT
CP rro
PO rHDC
MA POT
BA PG DO
rE r58
ES PPO
PC PBOO
TO rPB
HT prL
sr ro!JDD
CE PrEl
flD rMOU
GO PTO
pA I'MDO
RJ POT
PE PT
nE I"T
RJ f'01
RJ PDT
DA riL
RJ rc 00 B
DA rso
AP POT
P·A rT
PE rT
~C PHOB
GC PHOD
se 1""00
SP PMOD
SP PtiDS
SC PT
PA PODO
AH PFL
Gr rr.'L
PE PFL
PI PFL
rI pro
MG prll
DF PPB
AM prL
PR PPB
RS rHOO
BA PT
CP PT
AP rPB
RS PMDB
CE rc 00 o

AC PI1DB
BA pT
MG PHOB
rE fl50
HG rT
MG I'FL
I1A rrG
MG PFL
G::' r~DB

BA rOT
CP rsOB
RJ roT
CP rT
MG pMOD
11S PH03
RO rnT
fiG reDe
RS PPB
R:::; f'SOO
BA POT
RG PT
PA rT
cc rT
m' rT
~C r'OT
sr PT
PO reo
CE PPU
CP PCC
RG rT
MA ProL
PA PMOO
MG pT
fiA rL
MA Pf"L
tiT PTO
pR rMon
R.J PPD
RS rT
ES PT
MO pT
SP PPO
OF" rT
SP PT
PA PMOO

6' - REGINA LINO
70 - WALTtR PINHEIRO
71 - HARCOS LIMA
72 - NILGON CIDSON
73 - NILMARIO MIRANDA
74 - FRANCHiCO 1I0RTA
75 - COLBERT HARTINn
76 ~ ARACELY DL: PAULA
77 - LUIZ MAXIMO
78 - SEVI:R IANO ALVEC
79 - DALILA rrGUErnEOO
00 - HIRO TeIxeIRA
81 - LUIZ EDUARDO GREENUALGH
82 - RONALDO PERIH
83 - OSCAR GOLOONI
F14 • CARLon CARDINAL
os - orLa0 SPERAFICO
86 - JULIO REOECKER
87 - ADROALDO STRECK
88 - SERGIO CARNEIRO
89 ~. ESTHCR aROSSI
?0 - PAULO RDCUA
9i - HILTON HENDCG
92 - JAIR HENcaUELLI
93 - DER CIO KNOP
rl4 - LUIZ GUSHII(EN
95 - GILVAN FREIRE
96 - PIMeNTEL GOMES
'7'7- - ALMINO ArrONSO
98 - MIGUEL 110SGCTTO
99 - MAGNO DACCLAr.'

tle - ELCrONE OARnAUIO
101 - SANDRA GTARLING
102 - REHI TR INTA
183 ~ COSTA FERREm A
104 - MURILO DOMINGOS
105 - DJALHA DE ALMeIDA ceSAR
106 - OSMAR LEITAO
197 - AOAO PRETTO
le8 - JOAD COSER
109 - JOAO FAS5ARELLA
119 - CUNHA LIMA
111 - MARIA LAURA
112 - TELHA m: nOUZA
113 - MARIO MARTINS
114 - ELCIOE BARBALll0
11'5 - ALCIDES MODESTO
116 - CORIOLANO SALes
117 - MARTA SUPLICY
I1B - CIRO NOGUEmA
119 - ANTONIO .JOAQUIM
120 - OSCAR ANDRADE
121 - LUIZ BUAIZ
122 - ADELS.ON SALVADOR
123 - LAPROVITA VIEmA
124 - PAULO DELGADO
125 - I-lUGO RODRIGUEG DA CUNHA
126 - RODRIGUES PALMA
127 ~ MOISCS LIPNII{
12B - SARNEY FILHO
129 - PADRE ROQUE
130 - OELFIM NETTO
131 - JOnE LUIZ CLEROT
132 - NEIVA MOREIRA
133 - HAROLOO LIMA
1304 - JOAO COLACO
135 - NILTON BAIANO
136 - WILSON BRAGA
137 - OSVALDO RIIIG
138 - POGIIRIO GILVA
139 - SALVADOR ZIMBALDI
1049 - JOSE LINHAREC
1041 - JOSE ALDEMIP
142 - PEDRINHO ABRAO
1043 • JOOE PRIANTC
144 - CIOINHA CAMPOS
1045 - HUMBERTO COOTA
146 - MARCELO OEOA
1047 .. MARCIA CIBILIG VIANA
1048 FeRNANDo LOPES
149 - BENITO GAMA
15e - JANDmA FEGIIALI
151 - DOMINGOS LeoNELLI
152 - GERVASIO OLIVEIRA
153 - GERALDO PASTANA
154 - FERNANDO FERRO
155 - OEJANDIR DALPASGUALE
156 - NEUTO DE CONTO
137 - EDISON ANDRINO
15B - HELIO ROSAS
159 - ALBERTO GOLOMAN
161 - VANIO DOS SANTOS
161 - OLAVIO ROCHA
162 - JOSE MELO
163 - MARCOS VINICIUS DE CAMPOS
164 - JOBE MENOONCA BEZERRA
165 - JULIO CESAR
166 - ARI MAGALHAES
167 - ROMEL ANIZIO
16B - JOFRAN FREJAT
169 - PAUOERNEY AVELINO
17. - FERNANDO RIBAS CARLI
171 - GERMANO RIGOTTO
172 - LUIZ ALBERTO
173 - EDUARDO .JORGE
174 - ERALDO TRINDADE
175 - LUIS ROBERTO PONTE
t76 - INACIO ARRUDA
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13195, 18195, 26195 .52/95, apensadas; • da ComiIdo EJpoc:iIl, pela aprovaçIo desla
com_o contra o voto do Deputado Adybon MOIta, a pela l!jeiçlo das de n's
1195, 13195, 18195, 26195 e 52/95, apensadas, • das cmeadas de n's I, 2 • 3,
apreoentadas na Comisslo, nos lennos do Parecer Ref'onroIado do Relator. Os
Deputados Antônio Carlos PllllIUlIZio e Prisco V"1IllI~ VOlO em sepuado.
Os Deputados Mihon Temer, Sandra Starlíns. Coriolano 5aIea VOlIrIIn com restrições.

(pROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N' 2·A. DE 1995,
TENDO APENSADAS AS DE N'S 1195, 13195, 11195, 26195 E 52/95, A
QUE SE REFEREM OS PA!lECERES)

sllMÁlUo

I - Projeto inieial

fi • Na'Comisslo de Cons1ituiçio • Justiça. de 1l<daçIo:
.parecordo_
• complon-.çlo de VOlO
._daC_

m•Na Comissio EspociaI:
.omondasa~naC_

• temo de ro<:d>imonto de omondas
• parecer do rdaulr
• aJb1litutivo do RoIator
• parecorrelixmlledo
._da~

• ouI>oIitUrlvo ldolIdo pdaC_
• VOlao em sepuado

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

tennos do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte Emenda ao

texto constitucional.

Artigo único· O artigo 62 da Constituição FedenJI passa a vigorar

com a seguinte redaçlo:

"Art. 62 - Em caso de relevância e urgencia, o Presidellte da Re

pública poderá baixar medidas provisórias, com força de lei, em matéria de:

I· finanças e administração;

fi-moeda e câmbio;

ID-defesa territorial e defesa civil;

IV-calamidade pública;

§ I'· Não será admitida medida provisória;

I • que autorize ó Presidente da República, ou qualquer órpo do

Poder Executivo, a prática de ato para o qual seja exigida autorizaçlo legislati

va.

fi ~ que vise a detenção ou seqüesITo de poupança popular, ou de

qualquer OUITo ativo financeiro.

m-que verse sobre matéria reservada ao dominio de lei comple.

mentar, ou à competência exclusiva ou privativa do Congresso Nacional, ou de

qualquer de suas Casas.

§ 2' - A medida provisória deve ser imediatamente submetida ao

Congreeo Nacional, que estando em recesso deverá ser convocado extraordi.

nariamente para reunir-se no prazo de cinco dias.

§ 3' - O Congresso poderá detenninar o arquiVllllento da medida

provisória, sem exame do mérito, quando entender nlo estarem atendidos os

requisitos de urgência e relevância.

§ 4' - Se 010 forem aprovadas ou rejeitadas no prazo de sessenta

diu, a CQI1l&r de sua edíçllo, as medidas provisórias perderlo a efic6tia.

§ S' - O Presidente da República poderá renovar a medida provi

sória U!lI& só vez, se decorrido o pnzo de sessenta diu, sem o prommciameIIto

do Congresso Nacional.

§ 6' - A medida provisória poderá ser emendada, no Coqresso

NacionaI, através de projeto de conversão, o qúal, se aprovado, será ltmIdo a

reexame pelo Presidente da República, nos tennas do an. 66. '.

JUSTIFICAÇÃO

A medida provisória criada pela CO·l..lituiçllo de 1911, em subIll

lUiçIo ao cIecmo-lei vipate ao tempo dos aovt" os autoritirios pól-1964, re
lUIlou _ ~ niliocesso. É que as decretos-leis somente JlOdi- _
1lIixadaI_ lIIItáia financeira c de seprança nacional, enlJIIIIIlO • medicIII

~ 111~ rquIadu atualmente na Constituiçlo, tbI COIIIO~

poicoa apenas à reIevincia CIIII'I&lciL

'também é de ser identificado como arave imperfeiçlo da medicII

proviI6riI, haver sido impirada, na fonni e oofinlo, pelo art. 77 da CcinIlitui

çIo ItaIi-. com se nbe, aenuinamente JlII'lamentarista.
Como terceira, nzIo do fiacasso da medida provisória, que __

bola se convatendo em instrumento do pollticu autoritirilS (butIria 1cmIlm, a

JlIIIPÓIÍlO a rII&IIçIo da~ popular c di 0Iá'0S alivos liDIaceinJI, •

GoYImo Collor) tem sido a falta de reauJ-UçIo 110 próprio teldO CGlJIIilu.

cionII.

Foram virias u taUivu de rquI........1ÇIo du MPlIImá di

lIiI CIl'dinmas ClU ctapl _1CIIIpI1l1Ob o IÍJCO de iaccJnIIitucicJ

lidadIpor se trIbrdI ·jwidica COftIJlIcxa, qual seja, a mtriçIo di pode-

..do Executivo pelo 1..ePIaliw.
Cumpre, pois, que se di nova diIcipIiDa • Medida l'RMI6ria, ji

que lIria.-cno revoP-Ja JIIA c simpJesmGIle. Nos teIIIpOS atuIiI, quao
..... _ se ru-*iaJeajJbrCOIIlI'IIpidcz c dar_ resposta iaIcdiIta.

c.tll1ÍlJIIÇ6II, nIo se dmI privar o Poder ExecWvo de COIIIpI"ucia pIrI

ediW llOS dllIiIInZI JeaiJ1aIiva, a. nfcrnda. do Coqresso NICiolIaI.

Por tais nziles, conJamos com o lIpOio de IIOIIOS ilustrei ...

pIrIlprOV&çIo da presente Proposta de Emenda • Constituiçllo.

1 . ROBf::Rl0 r.AGAl.HA~S 34 - NESTOR DllIlRTE
;:: - ~OSE nUCIO IIONTETRO 35 - I'HILEHON ROORIGUES
3 - LAIRE rOSADO 36 - NEY LOPES
,1 - ROHLl. ANIZIO 37 - ADYLSON 1I0HA
5 - ~L~SEU REseNDE 311 - IVANDRO CUNHA L IIIA
.... - IIAR(;ELO TEIXEIRA 39 - :'EORO CORRLA
7.- DÀHILo DE CASTRO 4. - VICEI:TE ANDRE GOIIES
:'I - CARLOS APOLltlARIO 41 - ,'ATlHA PELAES
9 - IlELSON BoRNIER 42 - SALATlEL CARVALUO

1. - ~OAO U:NSEN 43 - GONZAGA hOTA
11 - ROBERTO PESSOA 44 - '" IL~OU ORAGA
1~ .... CUIlHA ~UENO. 45 - MIJ~SA DEHES
i3·- ANTONIO BALItIlANN 46 - IlERNER IlANDERER
14 ,.. IIUtEIt IlEDINA 47 - ABELARDO LUPTON
15 - ARMANDO COSTA 'la - l'otlIF"ACIO DE ANDPADA
16 - RODERTO FRANA 49 - ~OSE GENOINO
17 - ANTOrlIO ~OAQUI:i s. - CHICO VIGILAtlTE
19 EOSON IlUEIROZ 51 - PAULO 1I0eltA
19 - MATHEU:i SCHhlDr S2 - ~OSE TELES
;::0 - ";OSIAS . GONZAGA 53 - IlELSON IIARllUEZELLI
21 - SERGIO OARCCLL...·(;· 54 - ~OAO ALIIEIDA
:..::: .. ANTONIO AURELIArlO 55 - ANTONIO GeRALDO
~3 . ~OAO mDIIE 'HESTR lNlto 56 - RODRIGUES PALitA
24 - NELSON TRAD 57 - GONZAaA PATRIOTÃ
25 - ROBERTO ~EF"F"ERSO/l sa - NILSON OI8S0N
26 - FERNANDO GONALIIES 59 - ROtEATO ORANt
27 - GERSON PEIIES ". - SEVERINO CAIIALCAHti
õ!1 - IlICIAS RItEIRO 61 - I1ENDONA FILlto
2' - ItERE FERREIRA ".2 - mOCEtlCIO OLIVEIRA'
31 - IIALULY NETTO &3 - ·i:"ERu.:.rmo L'I!':':'
31 - ERALDO TRINDADE

ó~ - MIRe TCIXEIr.A
32 - AROLDE DE OLIVEIRA 65 8[~UITO GAMA
33 - OSVALOO COELHO 0'16 - LUIZ MOREIRA
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i~7 
:.8 
69 
,T0 ••

71 
72 
73
7~ 
7S 
76· 
77 
7a 
79 
a. 
aI 
a2 
D3 
D4 
as 
aI. 
a7 
l3'a 
a9 9.
'li
9~ 
93
94 
95 
96 

97
'la
99 

1" -
181 
1.2 
1831." 
1.5 
Ih 
187 
ua 
UI9
ui
111 
112 
t.13 
114
11S 
116 
117 
\lO 
119 
1::0
121

MANOEL CASTRO
JúAO HIZt~R IaUC

JULI:) CESAR
'JILI1AR ROCHA
BASILIO VtLLANI
JOSE JORGE
ODELMO LEAO
CULER "IDEIRO
PI"ES LA/lDII1
LUIZ CARLO:' BAULY
CE/lEDITO DOI1INGOS
ELTON ROHNELT
ELIAS I1URAD
RENATO .JOHNSSON
.JOSE .JANENE
PAULO TITAN
PAULO CORDEIRO
HILARIO COIl1aRA
ANTONIO DOS SANTOS
CIRO· NOGUEIRA
.jOSE ALDEHIR
AUOUSTO VIVEIROS
AUDUSTO CARVALHO
F:Oll.. liN M4D!':UIO
J;.lR t-lOARCS
vIDem e r.RRIJDA
;. i-j,'NANDO 00:1::S
U:ONIDAS CR I::::TINO
UEW roN CARDOSO
l.UI::; OARDQSA

DILCEU CPERAI· ICO
ROGERIC DILW't
LUIZ FERNANDO
SERGIO GUERRA
LAPROVITA 'J!EIRA
CAtmIOO MATTOS
ARTHUR vmOILIO NETO
RICARDO OOHYDE
CARLOS AIRTOH
USHITARO KAHIA
PAULO LIHA
SILVIO AOREU
DAVI ALVES SILVA
HENRIQUE EDUARDO ALVES

ALDO ARANTES
.JAQUES WAGNER
GENESIO BERNAROINO
OARcrcro I·E~I.'tA[\I

t;ARLOS HAliNO
.JOAO RIOEIRO
;'OROALDO 5TREC1(
OEiiEDITO DE LIRA
CEL!A HEtJDt::t
WIGOERTO TAaTUCE
TILDEH SANTIAGO

122
i::3
124 
i2S 
126 
127 
l::a 
129 
13. 
131 
132 
133 
134 
13S 
136 
137 
139 
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14. -

141
142
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14~...
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UOALDO CORREA
WILSO/l CIGllACHI
lJOALDINO JUNIOR
PAUL.O ')E VELASCO
.JACKSON PEREIRA
ARNALDO FARIA DE SA
HAURI SERGIO
OSQRIO ADRIANO
.JULIO REDECKER
RAIHUNDO SANTOS
.JOSE CARLOS ALELUIA
HUGO RIEHL
SALOHAO CRUZ
GIOVANNI QUEIROZ
HAGNO SACELAR
LUIZ PIAUHYLINO
.JAIR HENEGUELLI
VICENT.E CA"SCIONE
FERNANDO pINIZ

OUIL!O rrSANE.SCur
r EU ROSt'i
.JOSE CARLOS LACERDA
VITTORIO nEDI0LI
"ARCELO 8ARBIERI
LUIZ MAINARDI
;:AIRE REZEr.·DE
JOAO ALl3ER TO
.JOSE LINHARES
JOAO HAIA
RONIVON SANTIAGO
SArlNEY FILHO
f'ELIX HENDONA
PAUDERNEY AVELINO
J",IR BOLSONARO

,LEUR LOHANTO
ATILA LINS
JOSE LUIZ CLEROT
LEOPOLDO BESSONE
rlICARDO IZAR
RAUL BELEH
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ANTONIO BRASIL
,CARLOS HELLES
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ASSIl~ATIIHAS UE APOHlnUJTO •••••••••••••• '•••
~BSINArUPAS HEPETIDAS ló
ASSINATURAS ILEGIUEIS •••••••••••••••••••••
ASSINATURAS 'QUE NAO CONFEREM •••••••••••••• 2
ASSI~ATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS •••••• 0
ASSINATURAS DE SENADORES •••••••••••••••••• 1
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00 
Bl 
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103 
110 
111 
126 
13B 
144 

151
155 
156 
162 
163
164 
164

REPETIOf,
.JOAO HENRIOUE (REPETIDA'
HALULY /lETTO <REPElIDA'
ARHANDO COSTA (REPETIDA>
RENATO .JOHNSSON (REPETIDA)
RODRIGUES PALHA (REPETIDA)
ELISEU RESENDE (REPETIDA)
ROGERTO HAGALHAES (REPETIDA)
FERNANDO GONALVES' <REPETIDA)
BONIFACIO DE ANDRADA (REPETIDA)

ALDO ~_TES 'IlEPETIIl4U
6EJISOIlI IPERES (IlEPETIDA)
.:\IIELARDO LUPIOH 'IlEPETIOA)
UEIIINEIl WMmElIER (IlEPETIIiA)
OSOIlIO _INIO <REPETIDA)

JIlJS:iIIo IIOE:S ~.a>iEn:w:..

JEI...SOiIII RI:o& "~EJPE"rlDA)

... .,. , , .

.................' ' ' .

il.lllSlllll-lllI Ullllalllllal.l.lll!llll.ll.I.I ••

...... C ......1EJIE
,4 - NEl...SOtlI ~aJIl1El:~

32 - ....DTO ~llJlfO

SOOAoCCR
~:.o - ~ :r1l:ME:I!W.;u

PROPOSTA DE E.MENDA A CONSTITUIÇÃO N° 8, DE 1995
(Do Sr. Alberto (',.oIdman e OIllrOS)

Suprime o inciso V do drtigo 59 e o art'igo 62 da Cons'ti··

tuicâo Federal.

(APENSE-SE À, !'RQ.!,~'l'A-D&-El1t:Ni'lA-h--C1:rnSTF-UIÇAO N9 02 de

1995)
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Artiqo único. 5.10 suprimido. o inciso V do art.

59 , o art. 62: da Consti'tuição F.derAl, renu_rando-ae oa

diapo.itivo•••quint••.

As Mesa. da CA:m.Ara dos Deputado.

Federal, no. t.rmo~ ~o Art. 60, ~3Q, da

?edt?tral, promulÇJa:r.:t Hlguio't.-r f1ll>-.nd ...

com~ ti tucional t

• do ·Sanado

Constituiçlo

..o twxt.o

Se parae~ ceno que a. medidas provia6ria. nlo
1:iv.raa a .a.. -inapiraçio Autorit6ria doa extintoa

clecr.to.-l.is, cujo. contorno. juridico. perJOiti.. ••
tom•••_ noX'll& jurldica mesmo sém a deliberaçl.o do

Legialatlvo, tubta nlo ae pode negar que o .xaq.rado n_ro

de 8adida. provi.ória. editada. • a. int.rminlv.i. reediç6e.

de .eu. te.to. acaba por eatender, no te.po, s.u••feito.,
1;ornaftdo cada v....i. prolongado aquilo que deveria vigor4lr

por trinta di•• no ""ao.

JUiiTIFICAçAo

1110

....ut.nçio no
natunza.

vialtmbra-ol arqwnento

texto constitucional de

razoAvel para ..

in.trtmento de•••

Pua a••ituaçO•• de extrema urg6ncia e relevlncia

.abe-.e que hl a faculdade, concedida ao Poder Executiyo, de

.olieitar urq'ncia para a aprec iação de seus projeto.. Nos
••tado•• no. IlUniclpiol, em que nio existe a figura da

-.dlda provi.6ria, .ste t •• sido o expediente utilizado, d.
fo~ ••tl.f.tOda, para • Igilizaçlo d. proj.to.
cOMiderado. urgente. ou relevante•.

SERGIO GUERRA
ICLHO Kl~Sl

tI[!.lOI' OUAPll
i·E.OP(, l~UJú

ULL 10 kOSAU
f;AR L oro rJCUiO"
~J(}AO "I, ror 1 Dr,
lIDE'.ON [;ANOrIflA
JODr. LUIZ CLE.~Ol

MI=oRI!:A ra:RRftl~O

ANDnc rUCCINE:LLI
OILSO Sf'['RAFICO
MARCCLO 9ARDIERI
ROBCRTO VALAOAO
ALOYSIO NUNES ,CRREIRA
JOSE r INOTTI
,REIRE JUNIOR
JOAO IENlJEN
B. SA
RITA C/\MATA
ALDO REBELO
ENIO BACCI
ANA JULIA
E5TttER GROSSa
JOSI AS GONZAGA
FELIX MENDONA
AROLOE DE OLIVEIRA
JACKSON PERClRA
ARNALDO FAR IA DE: SA
MIRO TEIXEIRA
GENESIO BERNARDINO'
JAOULS WAGI:E:R
BETO LELIS
t1AT~EIJS SCHHIOT
EMERSON OLAVO P IREE
JC)AO r IZZOLATTI
FRANCISCO RODR IGUES
JAIR MENEGUELLI
HENRIQUE EDUARDO ALVES
JOAO tlENRIOUE
MOREIRA FRANCO
CONFUCIO MOURA

=~~~g~oR~:~C!
IIHARA ELLERY
PAES DE AHDRADE
WILSON CIOHACHI
RONALDO PERIH
llAlTAO VIEIRA
ZAIRE REZENDE
DEDDEL VIEIRA Ll"A

ROMEL ANllIO
CHICO DA rRINCC::A
AFr-ONOO t:AhARGO
CIDINH'~ C.AMPOS
LEONEL PAVAN
AUGUSTINHO ,RCITAS
VADAO GOMES
CORAUCI SODRINHO
EDINHO ARAUJO
JOSE COIMDRII
cUNHA LIMA
USHITARO KAMIA
DUILIO P ISANESCHI
ARLINDO CHINAGLIA
PAULO DE VELASCO
FERNANDO GADEIRA
CONCEIAO TA'JARES
CHICO VIGILANTE
AIRTON DIPP

UDALO) NO JUU] 011
LL 1ft!; nURAf:o
HUI:.O VllIIL
tUle r.:W(;O~(,

m.IoIrc;.N C:,RD( f.O •
10lU.II)" r..OI-t,t:t:t.L
AOHI'f"l'tW DE. DARfWS r 11-HO
RocnlO "AUI.lNO
GILVAN rRrlllL
uLA'JI0 ROCtlA
LUIZ rCRNANDO
U8ALDO CORRCA
CHICAO ORIOIDO
JOSC rRIANTC
LAIRE ROSADe
rERNAuoO ZUPPO
SOCORRO aOhES
JOSE CENOINO
INACIO ARRUDA
AONELO QutIRoZ
HAURICIO NAJAR
DI:NE:DITO DE LIR'"
JOSE ROCHA
8I/tA0 SES5IH
JOIE CARLOI LACERDA
ElIR ICO HIRAl(DA
HMOLDO LlIlII
ADELSON SAl.VADOR
GONZAGA PATRIOTA
OICAR GOLDONI
nRIlO DE CAITRO
ROIERTO HIlGAl.1UlE1

Todo. .abeIIo. que, quando hA vontade polItica,
tudo pode .er apreciado co. a maior brevidade pcs.Ivel, nos
_Ide. d...ior 'urqtncia urq.nti..i .... ". OU••• r ••titua,
pola, ao Legla1.ti"" o pedir d. fa••r l.ia ., quando for o

caao, de ap.reclu _Uri•• uJ:vent.e•• relevante. na foraa da
pro'.to., nlo n. d. no.... juriclic•• jl provi.od...nte ••
YilJOr,

e o que propollO.,

A proposta d. a_nda 11 Constituiçlo _ ap.-.ça

cuid•. d. auprimir .... definitivo do ord..n ....ntO juridl.:o

nacional o in.tituto da medida provi.ória, previ.to ~

inciso V do art. 59 a di.ciplinado no art. 62 do "l;anta

t.xto con.titucional.

Concebida. para ato.nd.r a aituaçoe. .lICapcionala
de urgAncia e relevAncia, a8 quais nio pude••_, -- .....
para a ord.m pllblic&, aguardar o procediment;o ca.a de
produçlo das lei., a .xpedlncia prltic. d i& __ de
vi9'ncia do instituto tem demonstrado que a. ..l1da.
provisórias t6m, ao contrArio, ••rvido para dilcipliftar ••
maia diversas Nt6ria. de interesae do Executivo, que parece
t.r I. esquecido de lua competAncia ordiniria para~ 
inclusive com & faculdade da urqAnci& - e nio para .11:u a.

lei•.
De 1988 atl hoje fora.. maia d. oitoc.nta. MdidU

provisórial editadas. Co~ bem s,alientou .r~i90 pabl1c:ado
recentemente na revi.ta "VEJA", " •••nol 61t18O••ei.... o
Pai. e.teve 812 'vezes diante de uma aituaçio d. "rel..lnci.
ou "urq6ncia". Pela "di., duas vaze•• cada cinco du., •
COa0 .a o Brasil sempre .nfr.nt.... UJI& grande deelJE'aça a.
segunda. e quinta., 16 t.ndo direito a d••can.o no. CNtzoI

dias da Ilemana" .••

De notar-Ie, alia., o impres.ionante e cnaceate

aumento do número de medida. provisórias .ditada. de nu
atl haj.. OUtra mat6ria publicada h& pouco, d••ta .".,. na
"!'olha da 510 Paulo, registra o ano pa••ado C~ recorde na
quantidade d. _idas .ditadaa, "ce.d••"a cdaçto, .... a
Con.tituiçlo d. 88, a _did. provia6ri. nunca ItaY1a .ido

uaada com. tanta freqülneia".
Destaca o mesmo artigo o enorme abi.1IO que .e t ..

verificado entre o nÓ1DCtro de medidas editada. e o de 1ela
aprovadas por processo leqislat.ivo cOJnUa: "za 1"1, por
exemplo, o entAo Presidente Fernando Collor recorreU. apeaaa
11 vez.s ao instituto. !a contrapartida, oa parl_nure.
aprovar.. 238 lei.. Mo ano seguinte, o n~ro de ....lda.
provisória. caiu para 10 , • o d. lei., para 222. ( • " _) ..
1994, ,. relaçlo se inverteu". o Presidente It•••r editou 405

Medld•• Provisórias, enqu.nto a Con,res.o .provou ._. 131
lei••

Obaerve-Ie que , enquanto o Congr••lo "acional.
d.bruçado no .x..... das in1lmer.. medida., vi .u. attlaçlo

l.qi.lativa ordin6ria inviabililizad. • reduzida pela
.bu.iva eçlo do governo, a..umindo po.içlo qu••• penha na
produçio da. leis _em geral, o cidadio coaua pa... . ..r

.ujeito d. cada v.z maia relaçõRa jurldic.. "provl.0d..·,

..... o carAter de e.tabilidade tio nece••irio • vida _
comunidade.

Instrument:.o de gov-e=uo mais adequado ao••i.to....

parlamentari.ta., onde a colaboração • intardapa~dlncia

ent.re o. Poderea é marca fundamental, a fiqura da .adid"

provisória tem sobrevivido-entre nós como um corpo ••tr~\o

d.ntro do ai.t.ma pr••idencialiata, tornando fraqUanta. o.

inúmero. abu.o•• distorçõea por parte d. um Podar Exacutl~~

que a cada dia toma mais a .. i a tarefa d. fazar a, lo!. cio
Paia.
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ETJISOtl AHDRINO
Fé.RtUdlLJO GOMES
,IOAO NATAL
BARBOSA NETO
10R OE 1111.5011

11'Af'l UALOITE
FAUSTO IIARTELU>
LUIZ GUSHIKEN
JANDLRA FEGHl\I.I
AI DO ARANTES
LUIZ CARLOS HAULY
NELSON IIEURER
ADYI.SON IIOTTA
WELGON GASPARlNI
JOf'RAN FRE.IAT
TIlEODOR ICO FERRA0
LUIZ filIRAO

UI] tlE l'E'RtlANDI!5
AIII0111 o JOAQUIII
CARLOS CARDINAL
AllGlISTO NARDES
ALIIINO AFFONSO
EDlt/HO BEZ
VALDIR COLATTO
IIELSON TRAD
HUGO RODR IGUES DA CUNHA
LIIIA IlETTO
JAIR SIQUEIRA
AUGUSTO CARVALHO
BENIIO GAMA
JOSE FORTUNATI

ElUACJl:o ~IIIOE.S

Rot..r.M) LAVIGM:

~Cflr;,'tIES

ASSl1lA1UAAS COIIFIJ:tIMAS 17:::
;;'SSINATURAS DE N'OlA.CE11TO.. _ ---- .. - •
ASSI....llJIlAS IlCOETlDAS•••••••• ••••••••••••• ..
,-SSINA1"AS ILE6IVEIS....... _-_ ....... --- .... -_. __ • •
ASSI T..AS lItIE _ COM'EIIEIt........ •••••• •
ASSI TdIAS DE DEPUTADOS LlcacIADOS...... •
A5S1 T...as DE SEIIIlIllIIIES••••••••••••• ···__ •

I:UI:TlDA
:I.~'5 - L'lillelG ARAUJO (REPE1IDAJ

11. - JOAO ItLIIf..lDA (R~rETlCA)

1:JB - M11€.US SCHIItIIiT CREI"LlllãA)
1~ -. I:EL;): NJ.motUIl tCRl:rLT IDA;

ELIAS AIIMlAO

HOIICRO OQUlt,O

SEROIO 111 ~ANDA
MWALUO MArleJ I'A
~rtJ P POLSONARO
JO!jl hAURIC10
tUIHPEOES nlFANlIA
IVO HAINARDI
PAULO PAIII
O!:iORIO AORIAUO
ARTIlUR VIR GIL10 NETO
CORIOLANO SALES
EZIDIO PINHEIRO
WILSON BRANCO
ZULAIE COBRA
HERACLITO FORTES

Tl.oLf: ~ r-.HRl:::.1í<A
UH"'! I' l':"UHYLINO
flAlIR 1 SERGIO
ZILA ~EZERRA

CARLOS APOLlNARIO
PAULO KITZEL
DARCI~lO PERONDI
FERIIMIDO DItlIZ
MARIA ELVIRA
NILTON BAIANO
PAULO TITAN
JOSI' fllOHAZ IIONO
ARY KARA
GOtUAGA HOTA
HARtELO TEIXEIRA
11Hl{L(.I$ l_lItA
LUl6 fhHILRTl) PONTE
h[í:llrl rchF::1
"AGlIER NOSSI

Abril de 1999

........,• ..epa' .......

~ -ar fd!JlJ"

a-t-. __ia _.~ ... __ a

a-t:1~. do ... JlllIerto CO_o _ 'lIap:_ o t.cIae y ... u1:.

" • o u1:. lIi2 da Dlllstibliçao -..l'. CllIlt6a -.._~ ...

~~.~. r.r..,lda~ ...:
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E ruSTIÇAE DE REDAÇÃO

Solicito a Vossa Excelência reja providenciada a

lI(ICIII8ÇIo cW Propostas de Emenda à ConstituiçGo de nOs 13195, de 8lIloria do

Sr.losé Rocha e outros. e 18/95. de .lIIIlona do Sr. Adylson Motta e outros. à
1'ropoIla de Emenda à Constituiçlion° 07/95. de minho lIIIIOIÍI, por _

IObre amesma JIlIIIéria.

172_~ ••

--~. Of. P. no139.'95 BIB.odliB, 25 de abril de 1995.

Def" i ro. Apentie-tl€~ a Proposta
ConstitlJlc-ao no. 2. de 199ei,
dE ElllEnda • Const ituicao na.
1995. Of Ic Ia-se ao Rt~u."'l:n

senhor Pn pub 11 qUl"-S.r.

EM ./1 / or / 95

paCJ..!!CIID çua. --- ,..4!!CID

_amaaa '.

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

Na oportunidade. xeitero a Vossa,Bxl:eI!ncia JIlelIIl

prolCslOs de elevada estima e considemção.

À Sua Excel!ncia o Senhor

Depul&do Luís EDUARDO MAGALHÃES

00. PIes:idcnk da Càmora dos Deputados

NESTA
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l13. DE 1995

(Do Sr. AdyllOn Motta. Outros)
Extingue .a Medida. Provi.ória••

IA COMIBsAO DE COIlBTI'l'UIçXO E JUBTIÇA E DE IlBIlAÇAOI

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPurADOS EDO
SENADO FEDERAL, NA FORMA DO I 3" DO ART. 60 DA CONS
1TlUIÇÃO DA REPúBUCA FEDERATNA DO BRAS~DE 5 DE
OtmJBRO-ÓE 1988, PROMULGAM A SEGUINI'E EMENDA AO
TEXl'O CONSTITUCIONAL:

Artigo ónico. t! revogado O art. 62 da ComtituiçIo.

JUSTIFICATIVA

As Medidas Provisórias são sucedâneas do Decrcto-Ici,

que foi idealizado para funcionar na Itália, onde o sistema de govcmo ~

parlamentarista e pressupõe que o Governo tenha uma só1ida buc parla

mentar. No sistema presidencial brasileiro, com a polftica do c1ientelilmo e

com a notória má-vontade em negociar quest6cs importantcl com u Jide.

ranças do Congresso, pouco se vota e o PreSidente legisla como quer por

interm~io delas.

Vou citar um único exemplo: a Medida ProviI6ria que

modificava a Lei de licitaçOcs teve onze recdiçOcsl O assunto era poI6

mico e interessava ao Governo que nlo houvesse dehberaçio puIameD

lar. Por outro lado, o 00lIO próprio dcsintereue em votar permitiu que
tudo isso acoDtecesse. A medida provisória foi um instrumento criado para

ser usado em casos excepcionais de relevância e urgência.

NLLCOt: MARG'JLZCLL I
HILArnO L:Oltllii;A
AUGUSlo NARDEG
rAULC PAIM
EL.IAt.: MURAD
AECIO Ur:.'JES
BnO MMSUR
PAULO HeSLANOf.R
LEOPOll)o BESSONE

Mn.rmf.1. C/"'EIIH.I
WLRNrR WAAllE.RE.R
DMlOO TR 1r'OAOf.
LALL "ARLLLA
ROOL)l-'.O JLrr. RSON
ZAIJ([ REZE.NlIl
.JAPlJA~ L 1t1A
ENIO EsACCl
JOSE LUIZ CLEROT
.JAIR SIGUEIRA
ROHALUO P(RIH
.JOSE. SAUTANA OI::: VASCONCFLLliS
ARMANDO COSTA
CHICAO VRnaOO

AR ( MAGAUIr"tLG
JAIME MARl ItIS
rERtMNDO TORRES
8ALOHAO CRUZ
HLRCULANO ANGHIllETTI
HARIA ELVIRA
ROORIGUr..S PALMA
ROBERTO BALESTRA
HELIO BICUDO
UOSON DANDEIRA
ANTONIO UOG SAN10S
SOCORRO GOMES
AGtlELO QUf.IROZ
JAIRO CARNEIRO
NEY LOrr.s
TALVAUL ALCUQUERQUE
GONZAbA hO Tto
EDSON QUEIROZ
AtUDAL GOMeS
HUGO LAGRANI-I:'
ARY KARA
NESTon DUARTE
~';GNt.R ROSSI
CLAUU10 CA..JAlJO
EUJACIO srr.oES
ROLANU LAV1GNE
BENITO GAMA
UICIAS RIBEIRO

ROGCl: 10 SILVA
SEVCRJAr.o ALVE.Z
ZE GERArmO
YEDA CRUSIUS
ICRAflIM ABI-',CKEL
PAULO DELGADO
PAULO 1 ITAlI

BCNCDITC DOMINGOS
JCFRAN rREJAl
OARGIG10 rt RONO!
..IO~L RC lLNUt.
JVArml:O (,:UIH-IA LIHA
JeRONlt10 Rlll3
MIL1 ON TEMLR
ViCENlF. CASCIONE
OSVALDO ClOLCUI
ARACLLY OE rAULA
PAULO BAUER
DANILO DE CASTRO
GENESIO BERNAROlNO
CUNHA LlM
CORIOLAUO SALes
MOACYR ANORADE

..1(;AO ALHCJ[,';
liIO'Jf\tWl UUlIROZ
~ [IWI'tUUQ f,Al:LJ RA
5l~l,JO AUbUCI'•
DOHJNI".H, LlDNI.LLJ
.JoCL Cf\FrL()~ ShtlOH~

IIUl"O. HOOP 1 GUt.t. tiA CUJaI';
Jocr ROl:U,.
AUJVALOO 'JALE.
OLAVIO Roeu:'
CARLOS Hl::.LLES
MAURICIO :lAJM
.JORGE WILSON
ALZlRA EWERTOU
ALEXANDRE CARUOSl>
rEU (.:I)SA
AROLDE. DE: OLIVt.. U~h
ALCES TE ALMEIDA
LAURA CARNEIRO
MAR ILU GUIHARAES
PAULO LIMA
JULIO CESAR
OLAVO CALHEIROS
JOsE TELES
WILSON CUNHA
~'iLSON CIGNACHI
OSCAR GOLDONI
AIRTON OIPP

IVO MAINAROI
LUIS -ROBERTO PONTE
CHICO VIGlLANTE
LUIZ hOREIRA
PAULO DE VELASCO
JOSE TUDE
DUIltO PISANESCHl
RICARDO rzt~N

MARCOS HCDI:(,OQ
AROLDO CLDn"z
OSVALDO COELHO
rRANClSCO DIOG[UE~

CARL t'8 111)110r.'
rRAtlCISt" 110l,,'1 I LeR

05 percentuais de edição de Medidas ProviIóriu foram:
Governo Sarney, 8,40 por mes; Governo Collor, 5,07; Governo Itamar,
11,71. Ou seja, b2ixou uma Medida Provisória a cada dois diu e meiol

Sala das Scss6cs, em 0 03 '7S

AhftII~ArtI:· ...S CONfIRMADAS •• a a ••••••••••••••• 17:;
ASSINATURAS DE APOIAl'lr.tnO a........... 0
"".iiHIATIIPAS REPHIDAS •••• _••••• _.......... a
A!;~INArIJRAS ILl:.GIVE:IS a u.. 0
'1SSrUATIlI11\S QllE NAO CONFEREM................. 2
AG:'.;TNATURAS DE: DEPUTADOO LIClNCIAD08....... 0
A!-:f,JUATtUU,q nr. SENAOOREC.................... •

~~-7.-TTA

Alll. ('A: 1·\' t. 1111 r.l.
liE.HG(IN I't .·~l~.

CARI. PS ÇfWUJ tJAt
ROGl I~ 1o Mt.\j?,t HAE fi
W1 LSON CAHP Ot.
VALDIR COLATTO
FERNAlmO LYRA
LEUR l.OHAN10
PAES LANúIM
PAUDERNLY AVELINO
JACKSON PEReIRA
B. 5A
INOCENCIO OLIVEIRA
NELSON TRAD
LAIRê. ROSADO
NILSON CTO~·ON

RICAf:OC. Hu.·r.CLIO
E.ULE.f:: I;: lDEIRO
.JULIO IH UECI\[R
COSI{', I UmClIü
:'~t rOt~l ,J ~'(oACl:] n
I(;Er~r rCr.:REIR,:';
FI:ANLIU'.:(· rt>URIGUE.l:.
l;Ut;HA F.:UC,'O
RLNt\U IWI'TZ
.JArI( t;OL~Ot~AI{O

SMHIEY r :LHO
TELMO "K IROT

.hJ:;l CLN<JltJIJ
COtll" l'l. tO MOUIU',
BlRAr 1M VI. UlON
VICEN II ARRUDA
r~ [LTor~ DlHtlNo
HAURICIO CAMl'oS
SfiLAl ru LAUVALHO
LUIZ CARLOS HAULY
.jOSE FORTUNATI
EFRAIM MORAIS
E.tU 'JALUO RlOE IRQ
ARNALDO PARIA DE SA'
LUCIANO CAGTRO
ELIAS ABRAHAO
HAURICIO REGUlA0
EDINIl(J Ç,:~AUJO

JO~;::: CA~LOS VIEIRA
RGUE-.P10 VALADiiO
r'u:rw rWVAlti
AV THllR .... 1Rl.l:. 10 UE ro
(.,lWALDO MADtll{A
JAIR SO?llES
SE:VERIUu t;A'J{,LCA!1TI
ALVARO GAUUENCIO NETO
I.J:':"LCI)tJ L.;~;rAI: INI
FERNANDO GOMLS
NLL T<P: CERGULIRA
OSORl-i ADRIANO

RlrEllUA
.'~ [til r I.' Illl:l llW (IH I'r 110'.)
B4 lAN10S (;A..'OlUnl \l~L1·r.l JUA;
1/1 l,IIJGhO UlUlaDO (F<Lr[ 11U't)
9~, Ur.UiOU t,t,[.'aUL2'LlLJ (nu L 1 lUA)
91 l:.LIM3 HUI~AO WF..I'[ 1 UM)

110 UhtHLO uc t.AtitRO o.'[Pr.lll)Aj
133 LE.UR LOHAtno (REPeTIDA)
169 TELMO Kn'GT HU:rE..1IDA)
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173 assinaturlls válidas;
006 IIl1inaturas repetidas; e
002 assinaturas que não conferem.

PROPOSTA DE EIEMJA ACONSIRUJÇAO
.1a.DE1985

...Ilr......-........

Senhor Secretário-Geral.

Comunico a Voasa Senhoria que a Proposta. de ErnlIllda •
ConItitulçIo, do Senhor Adylson Molta, que "Extingue IIS Medidss Provisórias",
cont6m número IUficiente de signatários, constando a referida proposição da:

lui. UM fora. razOolvd d. •• controlar ....
atuaçlo nonaatlva ••peeial eto Podet' ZX.cut:i:va:',. que cc.
cart•••· ..ria obriq.do • racionaliz.r,aa1hor .u. prarroq.tiva

con.Utucion.l d. editar .edid.. provia6ri.. coa força de

l.i.

s." .prov.da" • propo.t. .. td., fic.ria O

Pr.a1dent. d. R.pab11c. i.pedido de edU.r ..ia ela ciDao
_id•• provia6ri.. .0 ...ao tupo , pIOraitida • edit;ao de

nova. nova. aedid.. a~n.. na ..... proporçlo .. que ••
antarior•• to••_ .-ndo apreciada. pelo congr•••o Kacional.

ar-:. ~~.~ _i..u.JD A _ C1 •

~ ... ~- ~-~ .. C>iiMp:
Xaclonal, prajudicada anona.r.te paio exaqarad.o nem.ro d.

_id.. editada., cuja .praci.çlo , •••pu prioriUria.

J" r ••tou co.prov.do, pI01••lqlIOr1anci. pratica, que
oe atuai. pre••upo.to. da -relavAncia" a "urqAncl.-, dII
.iqnit1c.do .nr•••••nt. fluido • .ubj.Uvo, 111.0 do

.Ufici.nt.. par. iapedir o uao indiacri.in.do d. _iela.
provi.6ria. por p.rt. do. Ch.f.. do Pod.r Executivo. r ••-..
nee.....ri•• in.tituiçao criUrio ..ia rlqido • obj.tivo, que
111.0 d.1x. ..rq.. • .a1tip1.. int.rpr.t.ç6e. no -.nto ela

".-ífic.çao d••d.iaaibilidad. con.titucion.1 d. _iela.
-:

Di.nt. d.... qu.dro .. qu. ..taao. propondo a
fix.ç"o d. UII 11.it. nual.rico p.r. • .diçao d. _iela.
provia6ri•• , d••old•• coibir • açlo .bu.iv. do ~.cuUvt' •
parIIitlr ao con9'r~••o a retoaada de sua atividade noraat1va
ca.wa, via proce••o leqialativo ordinlrio.

Brasflia, 15 de março de 1995.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçAo de Alas .

Oflcio n"Ci!3195

Ai jpM1iÍi!;JLdl1l> _ ~ g oIIa ~1tmIl""' __
-no ~_",p1l_:nJlnrdl1le~.~ cIIe -- __

~

De outra parta, o COncJr•••o tI.cian.l pa•••ria a
_ina.. , .........illO-, cinco _ida. provia6ria. de ...........

podenclo ratoaar aua••Uvid.da. noraaia tio pujÚdieada. boj.

pala exaqer.do nllMro d. _ida. .ditad•••

lata. a.....lIKc _- qua contaao. coa o apoi....

noaaoa iluatr.. par.. par. • aprovaçlo da pra.ent. propoata
.. __ a<ClNtacieuiqa..... _cIIOI ..·..... _

-.li..... __ .... -=tt.. Il». SJl".... fi .. lO 10,;1'--"
~ .. ...-.Jtmrl!MaJ-

llII<1t- na I: ....,__ la~ P/I _ -':.. A

...~-. --_.-.. .....
1lmI\oI:Do =

"lIII:lt. 5Z••••••••••••••••••••_•••••• •

sn..llDl!'It_<llIo........,- ......_ttar. __"cdimmo __~ -
_.~ o .. dJI.q;aI> <la~ -.-

-" JIIIlIloldo~ na lI'*_.... - - - --____ -=-- ~<Om"" __
~_ ....... 00 .... .. _ .. _ ....__ ...... -- -_ .. - ....-_....'"

klt..;p ~1tWrli=lL "",..". - ~
... _ dllo .... lJ"""• ......-.

...~-_ ... -.-.n~ __
... llJiditar .. aIil.q;a.. ~ __ ~. ... _

JO~;I::. CAr:LOC ALELUIA
INOCLNCIO OLIVEIRA
ROLAND LAVIGNE
MRCOS tlLORAOO
JOt:IVAL LUCAS
HERACLITO rOR1ES
PAES LANDIM
FlRHO DE CASTRO
ROBERTO PESSOA
liARtuINHO CHEOID
P ItiENTEL GOMeG

. .10M LEAO
HARIO NEGROMONTE
SARNEY F I LHO
DOMINGO::: LEONELLI
(:CNt:>ITO 0(;1' tNú(,!.
AzelD Nl!VL:S
LArl~O'Jll A Vlt:::~A

.JAiro CARN~ ~110

R('!unn'O t1AGALl:f,L~

h ....I:Jr. ~LVH:A

CLAUDIU CAJADO
llllZ HOJ;:.E"IRA
u'·:G::Cl t~O llUll1;OZ

I:. m:t") ; C' VI: l] ':A
RUllL:'. h~.t...UM

J.;1r, ~.OAI:. ri .
~; ",1f(ú LhUOLr-:~'lo NC 1 ,.
t\r~UH::U,', r li 110
1-';..1(.(,..0 ~lt;{/U;

JOA(.; A. r:L l[)(.
.J~l",C I [r·NANUU..
un: ~~AGA

.Jv~ C. (,1 rM1fW
t.i..C1:'o~.~ Mfi(}I,Hl(
JOGC r Rll~A"
R: lA C~MA1A

Gol: lülANO t:;tlL~

lol:l t,:Jfl Ct.rU'v:';
..I,,)R SIQlllll,r,
..J()f.L :.;/ftll AH.~ Dl VI.';' (,'''. f : I (,'.
llllk I tlhr.tJlr.
f:I,'J', .• (.:.rl,

.U.llt t,'
..I.',l l.:i.:
',lIn.!:>:J M(I') lr.
1.,11.: 1 .nH 11'(.
#,;.1 U:.J \-U"-:...
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k·.:~lNATUr.:A~ lit: CLNAt:tllo'r~.......................... b

I - de um wrço. no "**no, cIoo lTlOmb<oa do e:am
cIoo 0epul8cb ou do SonIdo fodorll;

• - do PrnidInIe dIi RopúbIIca;
• - de ....... ......,. ...-.tMI8I~...

\ridodos dIi fodonçAo,"..~.~UlNl.w.. poa
l'IlIioriI .....de_~

lI' "~60"'podort_-.dodt...~:.o.~ • d8dD de clrfoM ou de .-do •
1 2' ,,~ lk\.tIcIe e cedo c..

do~ NklDnII. cOllolcl...lClo-tc~
~_.emomboo,""~cIoo_doo~

13' " ........~ ...~pOIliaMe.
_ do e:am- cIoo 0epul8cb e do Son.cIo t'"edmI, àlnI o
rapICllwo""""de_

~!!2!I~
lN1

~.

Del!-w.'~

AII." A~podort_-.d8do .........

JOSE: COIHBRA
VALOLNOR lJut:>rs
MANDE L CAS f Ro
LALl VHUf.LLA
HOIStS LlPNIK
CIDINHA CAHPOS
HAGNO BACELAR
fRClRE JUlHOR
IVAi"lDl:C CU,..HI;, Llr.A
1ll<IIAfIDO ceSloA
CLL l A tU:'NOJ.:.S
PINIlC::'kO LANo11~

LMRE KOSADO
[.OlSvt: AHns:lIl(:
A'tRf.!.i l>A CWUlfe
IJ. SA
\lA:.L'lR C<>LllllO
JO~O rASSARtLU',
Cr..J.:LOS DA CAf\.H,A5
I<Cm:'RIO AAAUJ(',
CI\lCO VIl>1.lAtllL
GIU~L' VJt.t-:r-.
ANH JULtA
Jost PRIANTE
HII10llJO ~RASIL

kf..a.a~;)h SAN1t:!:
CONfiA LIHA
MAr.1U": CUlfí.nru~t.~;

JOse REZENDe:
GUWOtl PCI\t:.t;

IM l t o 'Wt:At.
AVGU~11"Uo r t.:L 11 r.ti
t.:ANDIVO h.i"0~

(.or/ZAVA hto ti.
GlLVnf'1 fRl.f\L
"'Il",," UIl1',"'"
'.·tlO"'tl MII,tl u",·)
I'HULO lo;\, '~IIf1

L.Ll (\f-líl'~CJ O' r or~t(CA
rnULO MOtll:/,C
n:J:N;.t1HU l<)r~... r.·
t.U:.iHT~ tJftt/ü::IR4
;'UGUL10 VIveiROS
ZILA Ol:'Zlir~I;A

R[.NA10 JOt:m.iSON
ANTONIO UI:NO
VIC PIRLS rORANCO
PAULO HIAI'
FRAnCISCO IfDRTA
HENR IQCL LDUANDO ALves
ROt:ER10 UJ.:ANT'
CARLOS AIRTOU
(,ONZAGA P(.IN10TA
2A IRE. IlEZt;'IQE
Josr PlU011)
I1ELQUIADLS m:to
f'AULO DL VI:LASCO
7r °GeRARDO
t'lt.R1A SUf'Licy
(. H'Mtbc (,{1l~ it)(

A.JI~ It.tl rnl'"

\.·r"'ll~ .:....(. f f l ) I'r L
LAlJ/:A GARNLJlW
CCLCO' f1LJ~.t:CI·U·;NNO
RICf,RlO fltf\r.CLICJ
CARL<.t!:: ALB[R10
Clt'lat.NO CORt-:llA
Bl.llNIIO ROGADO
uaAl:~lNO JuraoR
SeVEf\J:ANO ALVE:C

tAR ISA SERRANO
NESTOR DUARTE
TElE CEZERRA
YEDA CRUSIUS
AOROALDO 3Tf~t:CK

JAQULS WAGNeR
NEY LOPES
st:RGrO AROUCA
[OUI4R~O HA~CARLf~.:itS

He.;ljE: I,; OCU1DO
claco DA r~lNtU;A

V) LSOil Gt.N n UI
l...;LW:Y Que] ROL
l,...CRç;.:-1.h t..'l::.ll20N
(f.'UAL~~O FARIA [)f. ~.A

lb.U,Il:at AD]" A~~la"l

R:. ~~U.:'lC :J:l.VA
H:ir.:Ü._C:.l LIM{
L~to:DI.:(rlC: l"AnJA:
LLU., HaRAHAO
r:cr:u~ 1(: ROCHA
E': r:h.1l GRCtiGI
Gt.~, 1.lL1G.
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tJ;L'~L; SI'l,u·WU:'O
A:"-1[1.10 UOL.Otu~•.l:
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rRISCO VIANA
PEDRO IPU.'O
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OLAVO CAUlt~H~O!';

UII'l 1 Jlll..
)tn: f'lVr,I-'(' I:tl"tUlJI 1:••Jf, I;' :'0' (I(l i''''' '11)f.'

SECRETAAlA-GERAl DA MESA
~deAtlla

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N° 26, DE 1995

(Da SI" Rita Camata e outros)

erlliihll, 15 de m.rço de 19950

Senhor Secr~ri~:
Comunico 11

0
VotU~~ • PropoIII de Emen18 •

Conatituiçio, do senhor Jos6 RochII, o que "Aaucenta~o lo ~o 62 da
Gonamuiçio Fede"'l. inatituindo IimUe.,...•• ediçIo de med~a-provil6ri..•• contem
número suficiente de aignatá~oa.COOIlendo •~ propoaiçAo de:

171 essinatlKss vlllidas; li
001 slSinatlKs repetida.

Di nova redação ao artigo 62 da Constituição Federal ..

IAPENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAo No Q2. DE
1995)

Ali Me,aall da Câmara doe DeputadoB e do Senado F.de
ral. no. tentoe do art. 60 da Conatituic;!() Federal. promul....
••pinte Emenda &0 'tt!lxto con8titucional:

"Art. 12. O Art. 62 ao. Conatituiclo Federal paeaa
a Yi.orar com d a"~inte redllç.8.o:

"Ar't •. 62. Em ca~o de urgenci" e rele·.fancia~ o Pre
sidem:e da República podera aào-cer medidae provi
~6riae~ com. forca de lei. :ievenao ~ubmel;ê-laa de
imedill~O ","o Conrreeeo NaCional que~ estando e~
~eeeBeo. ~er!Í. convocado p"!.ra- se reun1~ ex-eraordi
nar1am.en-e-e no pt'e.~o de cinco diAS.
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JUSfIFICATIVA

11 - relacionadas a:
aI nacionalidade. ~idadania. direitos Foliticos e
eleitoral~:

E~ta propoe-t4 de emenda constitucional ., oria1nA
ria do Parecer ;\Q :5/94-?CF de autoria do Deput.ado Neleon Jobill.
quando relator da P.evil!Jao da Con:stituicão Federal em 1994. que
nlo 'foi apreciada pelo Con.ree~o Revisor. REPETIDAS' 10

3
19~.1

176
1

SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SIMAO SEBSIM
SIMARA ELLERV
SOCORRO GOMES
TALUANE ALDUQUERQUE
TETE BEZERRA
TILDEN SANTIAGO
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
UBIRATAN AGUIAR
URSICINO QUEIROZ
VALDIR COLATTO
VALDOIlIRO IlEOER
VICENTE ARRUDA
WALDOHIRO FIORAVANTE
WELINTON FAOUNDES
WELSON OASPARINI
WERNER WANDERER
VEDA CRUSIUS
ZAIRE REZENDE
ZILA BEZERRA
NESTOR DUARTE
OLAVO CALHEIROS
OSCAR GOLDONI
OSVALDO REIS
PAULO BAUER
PAULO DE VELASCO
PAULO DELGADO
PAULO HESLANDER
PAULO LIIlA
PAULO PAIM
PAULO TITAN
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO'
PEDRO CORREA
/lEDRO NOVAIS
PEDRO WILSON
PINHEIRO LANDIIl
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RITA CAMATA
RIVALDO MAtAR I
ROBERxe, ARAUJO
ROBERTO FONrES
ROBERTO FRANCA
ROBERTO PAULINO

Brasília, 24 de março de 1995.

FRANCISCO SILVA
FREIRE JUNIOR
GERMANO RIGOrTO
GONZAGA 110TA
GONZAGA PATRIOTI\
HERMES ,PARCIANELLO
HILARIO CoIl1lRA
HUI1BERTO COSTA
IYANDRO CUNHI\ LII1/\
lI/O "/\INARDI
JACK80N PEREIRA
.JAIR BIeUEIR/\
.JOM HE.NRIlIUE
.JOAO THOI1E I1E8TUNltO
.JORGE TADEU I1UDALEN
.JOSE /\LDEI1IR
.JOSE AUGUSTO
.JOSE BoRo/\
.JOSE CARLOS ALELUI/\
.JOSE CARLOS SABOI/\
·JOSE COII1BRA
JOSE GENOINO
.JOSE .JANENE
.JOSE LINHARES
.JOSE LUIZ CLEROT
.JOSE PR IANTE
.JOSE SANTANA DE U/\8COHCELLOlI
JOSE THOHAZ NONO·
.JOSI/\S GONZAIlI\
LAIRE ROB/\DO
LAURA CARNEIRO
LUCIANO CABTRO
LUIS GARBOS/\
LUIS EDU/\RD.O
LUIll ROBERTO PONTIt
LUIZ CAIILOI HlllILT
LUIi DUR/\o
LUIZ FEIINI\MDO
LUIZ "/\IHAIIDI
LUIZ PI/\l/HYLINO
I1/\ONo BACELAII
M/\NOEL C/\8T1I0
HIIRCELO eAllUERI
ROBERTO YM.MlAO
RONALDO PEU"
RUBENS COSAC
SALATIEL CARI/ALHO
BALOt\AO CRUZ
SANDR/\ BTAIlLI/IO
SANDRO "ABEL
SARAIY/\ FELIPE
S/\RNEY FILHO
BEI/\STIAo I1MlEIIIA
SERGIO I\ROUC/\

SERGIO CARNEIRO
SERGIO 'GUERRA

ASSINATURAS CONFIRMAD/\S•••••••••••••••••••
ASSINATURAS DE APOIAI1ENTO•••••••••••••••••
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREI1 ••••••••••••••
ASSINATURAS ILEGIVe:IS •••••••••••••••••••••
TOTAL DE ASSINATURAS••••••••••••••••••••••

176 .ninaturu "'lidai;
001 aninatura de 8f)OiM1ento;
010 allinatural repetida;
005 assinaturas que nIo conflrem; e
003.assinatura. ileglvei•.

Atenclonmentl,

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Alas

Oficio nO 4S /95

Sermor~l:

ComunicO I v_ SenhoriII qua a Propostl de Emend8 •
Ccnstituição, do Senhora Rita CIIllIIa, que ''<16 nova radaçAo ao Inigo 62 da
Constituição Federal" c:cxdm l1llmIro IUlIclInle de lignel~os, constando a referida
proposição de:MARCELO TEIXUR/\

I1ARCONI PERILLO
I1ARIA ELYIRA
MAII INHA RAUPP
"AAIGA SERRANO
HAURI til:RGIO
I1AURICIO REGUlA0
I1ENDDNCA FILHO
MOREIRA FRANCO
NELSON I1ARBUEZELLI
NELSON "EURER

FATIMA PELAES
FEl.IX MLNDClNCA
FE.RNANOO DINIZ
FERNANDO GADEIRA
FERNANDO GOMES
FERNANDO TORRES
FE.'I ROSA
FLAVIO'ARNS
FLAVIO DERZI

Ree.preeentam015 a propoeta contida naquele. parecer
para dar nova redacllo ao art. 62 da Conet1tuic!o Federal. v.d~do
li. ediç40 indie:critn1nada de medldae provl~riat: com força de lei.

CUNHA BUENO
DARCISIO PERONDI
DAYI ALYES SILYA
DILBO SPERAFICO
DOMINGOS DUTRA
DOHINGOS LEONELLI
DUILIO PISANESCHI
EDINHO ARAU.JO
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO .JORGE
ELCIONE UARDALHO
ELTOM ROHNELT
ENiO IACCI
EIIALDO TUNDADE
EITHEI! GROGSI
EUIlIPEDES I1IRI\NDA

ADELSON RIBEIRO
ADELSON·SALVAOOR
ADHEMAR DE BARROS nUlO
ADYLSON MOlTA
AEeIO NEVES
ALBERTO GOLDMAN
ALeESTE ALMEIDA
ALOYSIO NUNES F'ERREIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANIBAL GOMES
ANIVALDO VALE
ANTONIO DO VALLE
AN10NIO FEIJAO
ANTONIO .JOAQUIM
ARMANDO COSTA
ARNON OEZERkA
AROLDE DE OLIYEIRA
ARy KARA
ATILA LINS
AUGUSTINHO FREITAS
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA
BASILIO VIL LANI
BENEDITO DOHINGOS
BETO LELIS
CARLOS AIRTON
CARLOS CARDINAL
CASSIO CUNI1A LIMA
CECI CUNH".
CELIA HENU~S

CHICAO OR 10 rDO
CHICO DA PRINCESA
CIDINHA CAMPOS
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOElR INHo
CORIOLANO SALCS

I 32. Nlo editado o respectivo decreto leliBla~lvo
no prazo de .es..enta dia.. a. re1açl:lee Jur1dicaa
decorrente. d. _dida provi.6ria conaarvar-..-I.o
por ela relidas.

11 22. A.. medidas prov is6rias perderao eficáci••
de..de a ediQlo. lIe nlo forem convertidas em lel~no

prazo de ee.eenta dia.. a contar de eua pUb1ica
çao. devendo o Conlre.so Nacional disciplinar.
através de decreto lelialativo •. as relac~e. jur1-
~dica.. dela.. decorJ:'.nte.. .

bl direito p~nal:

cl planos plurianuais. diretrizes orçament'riaa li

orçemento...

I 12. Nilo eerlo objeto de medida I't'OVillÓria a.
Ilatérias:

I - r ••ervada. ao dominio de lei cOlllPle_ntar 011 l
cOlllPetancia exclueiva ou privativa do Conpoeeeo
Nacional ou de qualquer de eua. C....:

• 42. It vedada a r ••diçCo. na __ •••Il1o 1.
1i81ativa. de _dida ~vi.6ria 111.0 aPl'tlÇllada OU
rejeitada. no todo ou em part.. pelo eem.raBIIO
Nacional.

Art. 22. E~tB emenda con!lt.ituciona' entra t)m v1.aor
na data de ~ua publicaç8o.
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CopIuIo ,
DO PODaI Lf:QlSLATIVO

-- - ~ -

IuboeçIoI
o.EirNtJ<ú.c~

::"10. ACanolIluiçlopodor...r_modiInIo'.....

~ I-=..~um torço, no mInlmo. doo memIlIol dll an
-.......-- ou do Sonado F_ai;

I - do"'-" dllllopúblicl;
• - demMdll __cIos_~"

Iftdllde. dll feder0ç60•..-.-...,.....c~ .....-. .....
mIiorio ..-de ...... """""""" ..

f I' ACcnotiluIclonlopoderhor_lIIvIgInejo
:..~ fodn( de _ cio cIofeoa ou dll _ cio

f 2' A~ """ dIocuIide • ""*"- ...... c-
do Ccngr-o rt.e:lanoI. .... dols Uftoo.~ ....=:.,.,oblMr....omboo.risCl'**-doo_doo .

f 3' A-"'e-.lçlo_Ilf'lfI'daocIt.'"_ do ar-. doo o.- • do Sã>Ido F"-.., ......
MptCIMl_cio ardIm.

I 4' 1tID...cIIjItD cio lIIIIler8ÇIo. """"*".._...........,
I- ...............!-=
• - ,,_ dIrelD.-............ pertOdIco;

• - • ..,...açlo doo Podoret;"-OI......~_
'" AmeItrIlI_.~de-""

ClU"""" porpnjudlcldll nIo pode _abjetode-"...111....,. _1ogIoIIlIva. /

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
NR 52, DE 1985

(Dô Sr. Michel Temer e Outros)

Di nova redaçÃo ao art. 62 da ConstituiçÃo Feder.l.

IAl'EllSE-SE J. PROPOSTA DE EMEllDA " CONSTlTUlçl(o N9
02, DIII 19951

• . ,.,. MHu da CAmw'a~ 0tlput8d0a e tio Senâ FedIrII, la

'. lermoe do~ !lO da Constituiçlo FedenII, promulglllll a seguinte Emenda ao 

CllI1Illluciona:

MIgo único. O art. 62 da Constiluiçio Federal p8IIII a vigCQ' com

a MllUiI* 1*:IaçIo:

"Art. 12. Em cao de urgtncla •

relevloncla, o "-Idente da~ pocIer6

lldoW lIlIdIdaa provIs6fiaa, drftndo .........

I. de imediato ao CongtHeo NaclonaI que,

eetando em rKeUO• .-11 convocado panI ..

nunlr .xnordInarl8Il*lte no prazo de c1_

dIaa.

t l' • M rnedIdaa~ que

tanlIam como objeto.mn6lta financeira terIo
força de. lei desde a aua eclçIo; ........

dependerIo de Juizo de urgtncla • relnAncla a

..feito pelo Congrneo NacloneI.

t 2" - ~ vedada a eclçIo de mecIIdaa

provta6rlu aobre ..mattrl.:

I - raHfVadaa ao cIomInIo de Ial cempIe

_ ou " compeltncla allclualva ou ptvIIlI.

v. do COngreaao Nacional ou de lIU8kll*' de

auaaC_;

ft • relaClon.da. com:

a) naclonllldade, cidadania e direita

poUtlcol;

b) direito penl', civil, comercial, .1.110'

rll, lribul'rio, do Irabalho, proces.ual civil,

proces.ual p.nal • proce••uallrlbllhl.la;

cl plano. plurianuai., direlriz.. orça

mentiril., orçamento•• cr'dito. Idlclonl'.,

re••alvada a dll.nninaçlo con.llnt. tio art.

117.13·.

I 3" • A. m.dldl. provl.órll' perderia

aflc'cla, d.sd. .ua adiçlo, •• nlo forem

conv.rtldl. .m la' no prazo d. lrinl.. dll., a

conllr d••UI publiclÇlo, d.v.ndo o Congr••

.0 Naclonll dl.clpllnar, por d.crato l.gl.IIUvo,

I. rellçOa. Jurldlcl. d.las dacorr.nl•••

I 4· - No CI.O d. .dlÇlo d. medidl.

provl.órl•• duranta o rec...o, nl. condlçOa.

pr.vl.las nl Plrt. I1nll do I 1· d"l. artigo. o

prlZo .... conlldo a partir d~ In.IIJaçlo da

••••10 legl.'allva .xlr.ordlnlrla."

JUSTIFICAÇAO

A 8anc8<lIl do PMD8 !\li Cimar. dos D.putado., ap6t a

""~zaçIO de Inúmera raunilln, concluiu nIo haver forma eficiente de

regul8!1*út a adiçIo ou rHetiçlo de medidas provitórias, ..m transferir ao

Judici6rio a decido final.

Anim, oa debll" havidol recuRaram no entendimento de que, 110

lado de lIlUdançaI radicais nacass6ria. nos procedimento••nleriOrrntnte adOladol
panI • ~1ÇIo da _, visando a sua rlp,da tramillÇlo, lomou-H

imp'elcindiva! que, alrav" de emenda • Con.tilu,~, fo••e melhor diSCiplinada a

/Tlat6ria.

Asfim. prop6e.s, no S 2" do art 62 um e!enco d. mat'rias sobr•

• S QlJI'$ 1'110 poderio SI( editec1lt.

o 5l' .6 admiti .flCio. m'ledlal. par, as medodas sobre rf\It6ria.

f,r.ane8lfll. ., demais só lerlo eficKi. depoiS de .dmlttdu I urgtncí. • I

r."vinCJ' pelo COOQIISIO NKlOl'WI
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SlçAo VIU

DO PROCESSO LEGISLATIVO

T!'rULO VI

DA TRIBUTAÇl\O E 00 ORCAMENTo.....................................................

. ..

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

do abril do 1995

IVAMORO CUJIKA LIMA
IVO MAIHMDI
JACItSOIf PUl:ElRA
J'AI"! MAltTIM5
JAIR IOLSONMO
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOMES
JAIRO CAAMElRO
30AO ALMEIDA
J01.O COSER
3011.0 HEK1tIQUl
.101.0 Lua
30AO MAIA
301.0 NATAL
J'OAO TROME HE!lTJtI"HO
JoraAM FREJAT
.10JtGE AHDUS
JD"E TADIU KUDAL!JC
JOIlGE WILSON
JOSE ALDDtllt
.JOSE DE ABRZU
JOII EGYDIO
JOSE GEJIOlNO
.10lt JAlfIJlE
JOSE LIlfHM;U
JOII LUIZ CLDO'r
3DIJ. 'IItOt'rI
.rOIl PIUNf1'1
JOSE THOMAZ NOMO
JoaIAS GQXZAGA
JOVAIIl ARAXTES
JUMNDYR PAlXAO
MYUlHA
LAIU ROSADO
LEQIIEL PAVAM
LIDIA QUIMAM
LUIS ~IDlTO PONTE
LUIZ IUA1%
~5HAULY

aotDIO AD.UJ'O
,AULIMO...ROCIIA
VAW>M
1%10

rUJO
'DIM
SAW'l'IACO

RUlIMI COSAC
IPDJtO Man
SAMIVA F!L1PE
SDAJ'lM VDlZOII

l.J(l<lCA
lLEIItO

IIM
Y

EIR'

Com. pl'opoI&8 or. 8P:"enntadl.•!lld. ao proteto de retoklçto. •
BaneIdI do PMOI entendi ter o Congr.~1O NKion" melOl di .xercer cem
pIoniludo lUaS lunç6n !ogtllllivn.

I.
_Moro
IDIDITO DOIIINCOS
lIMITO CAXA
CAMDIHHO MA'l"l'01
CULO' ALlDTO
cux.ol AlOLIKAUa
CULOI MELIOX
c:AIlLa IAlrTAMA
CUIlO CtJJOIk LUlA
CELtA KIXOU
ClUO
CUAlt
CHIeM
CID!
COIfPVCIO tIOUM
DUlLO DI CUTaO
DUlCllIO 'DOIrDI
DILIO .,DAPlCO

LIOIIItLt......
"'

811I dai SlIIOII. om

KELIO lIlOSAS VA/lESSA FELIPPE
KDIlII PARCIAlfELLO VILIlAIl ROCHA
IIIOCI:KCIO OLIVEIIlA WAGNER ROSSI
ITAJIg SOPA WAGNER SALUSTIANO

UIIKATUllAI COKFIIlJlADAS................... 193
AIIIKA'1'UIWl QUE NAO COKFEREM.............. 2
TOTAL DI ASSIKATUllAS•••••••••••••••••••••• 20'

REPI'1'IDAI, 14

CAP!TULO 11

DAS FINANCAS POBLICAS.....................................................
SECA0 II

DOS ORCAMENTOS

•••••••••••••••• Jl •••••••••••••••••••••••••••••••••

SÊCRETAIlIA-GERAL DA IlESA:·

UIIDnDa COlIFlaJIADAII .UftlDU

- AIl'roKIO BRASIL PA
- CHICAO BRIGIDO AC

3 - FERNAllDO GOMES lIA
• - GEDOEL VIEIRA LIMA lIA
5 - GILVA/I FREIRE PI
, - GOIIIAGA IlO'rA CE
7 - IKOCEftCIO OLIVEIRA PI
a - JORGE TADEU MUDALEN SP

9 - NOEL DE OLIVEIRA lU
10 - SARAIVA FEI.IPE MG
11 - UBIRATAN AGUIAR CE
12 - VIUL\R ROCHA GO
13 - WILSON CIGNACHI RS
14 - WOLNEY QUEIROZ PE

uaIIlATtraAa QU. IIAO conDU
- ALBERTO SILVA PI
- HILTON BAIANO ES

PIIlI
PIlIl'PIlIlI
PIlIlI
PIlO'PIlIlI,n
PIlO'
PKDI
'MDI
PSDI
PFL
PMDI
PDT

PMOI
PMOI

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

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

UCRETARIA-GERAL DA MESA....-
IrICIIILIIClO CITADA, AIlEXADA PEu. COORllEllAcAo

" e
tlllOU

PE!!!WI!!!'J'!!

~!!!!~-......................................................
T!TULO IV

DA ORGANIZACl\O OOS PODERES

CAP!TULO I

00 PODER LEGISLATIVO

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

8tnlUa, 11 .. Ibril .. 1115,

113..-vllliclM;
0112._que nIO conIerIm: •
OI" --.na repeIlCIII.

~.

A IuIIInIlOnI o~
ar. Maan lIIInne .. PIlVI
~"MaN
NIITA
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PARECER DA COMISsAo DE COIlSTlTUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAo

I e II - RELATÓRIO E VOTO DO RELATOR

o eminente Oeputado .Roberto Magalhftes, juntamen
te com outros parlamentares, propõe alteraçAo no Artigo 62 d;
ConstltuiçAo, Que regulamenta as o"a",a"85 IoIe"id.s Provisórias.

A matéria, de acordo com o Regill)ento Interno da
CAmata dos Deputados, ser' apreciada segundo o Artigo 201 do
Regimento Interno, com tra..itaçlo especHica. Esta Comisdo ,
preliMinarMente, deverá ...nifestar-se ~~anto li .dmissibilidade
d. iniciativa de reforma constitucional, de acordo com os impe
raUvos d. Carta Magna, no tocante b liMitações do Poder con;
tituinte derivado. -

Cabe-nos, portanto. de l.nício examinar o conteú
dO da Proposta de Eaenda Constitucional para verificar se
..U ..a est' ou nAo conflitante co. as Uaitações materiais e.
pUcHas do Artigo 60 do Oiplo88 M.gnO, no seu Parágrafo 4" ,

Inehos I, 11, UI, IV, que ..endon.. a fona federativa do Es
tado, o V..tll s.ereto, direto, universal e peri6dico, a separa=
çh dos Poderes e Os direitos e !laranU.. individuais, e ainda
Cll. a. ilOPUeitas e a. fOr.als de tellljlll .. as de tramltaçAo.

11 proposta trat IOOdiflcaçlles as.inaladas ao d15
pll$lO na Constltuiçl'" brasJlelra, no ArUgo 62 Que, a11ás -
possui apenas um único pu'grafo. Pela atldlficaçAo sugerida
este disposHho cÓnstitueional passaria a limitar o raio de
• çlo d•• Medidas provisórias que ficariam dentro, apenas, de
Quatro itens, os relativos b flnallÇOS e admir·;,straçAo, moeda
e cl..bio, defha territorial e defe.. eivil e calamidade públ1
el. Por outro lado, I tra.itaçlo \las Medidas provis6rias pau;

U. a ser reouhda nAo apenas nua único par'grafo. mBS em seiS.
As Medldas Provi.Ôriu nAo pOded•• ,er ad...ltidas nas hipóte.es
de atos para os qu.is fosse edglcla a autoriz.çlo legi.lativa
ou que dlg. respeito ~ detençlll ou Slqueslro de poupança popu _
l.t ou de Qualquer outro ativo fin.nc.lro e, ainda, proibindo
.....r.Ylcltrieh ..cepcional nas .'terias que fossem de alçeda
di 1.1 c_lnlnur ou de cOMpet'ncia e.clusiva ou privativa do
Cllll.r.... Naelonal. ou \le qualqult \lI Suas C..... Outra inova 
çlD .,ris.n\alll \lU teSpelto '0 pra.o \las Medidas Provis6rias •
li. contr'rI. cIé JO c1ies, pessaU•• a ter ~O dias dentro dO Con..r.... MelORI. pata tra.Uar e. UIII vez nlo con.eguindo aprova
ç" "U.....ur••eriaa conslder'das rejd tadas, perdendo are;
Plll:!tJw' "ldCia. tallll'.II passa a IIIlIdldll< provisória/, de acord;
cllll • l'tllllost. \lI E...nda COnsUtuclooal. a ter a permiss!o de
r.I"lçlll, .tr•••• Ifa ato dO Presidente d. República, Que pOder'
11""".1. '''''''' U!IIe vez, Ifnd'" .,ue o Congresso Nacional nlo 't!
nll. " pronunctl"" soore I ...aa no pr'zo citado. E, finalmente,
••nt".s•• ,r~t1c. de transfor".la ... Projetll de ConvlrsAo •
l1li1 ..a 1tÍt1lltld. e .nc'lIIlnll'da ao PreSidente da Repúbl1ca para
• ItlIÇt. lU ...to.

A Proposta c"eg~u a esU COlOisslo de acordo coa
li .xig'ncl.s le~ais e a sua dOculll!nUç'o e.tá condizente COll

as '''o.nl:lIs ~I Con,ti tui;lo no tllcante 80 número de signatl.
rios Ou r ..pr'ilntanté. no apolo ao ilustre Deputado perna"buca.
no.

Eue " o relat6tlo.
pan...os agllrá ao nouo parecer quanto h .ua alf.

• 1"IIJUld."e a, ai""" no tocante a algullas considerações a
respllto Ifa iniciativa do e.lnente parlamentar.

AI MedIdas Provis6rias, Coa0 peça do processo i~

1I1i1ttlv* brasUeiro. representa. v.a ..odl1idade de NOr)lla Legal,
"I.btlrilllt .,'10 Poder Executivo coa força de Lei, fugindo, aul.,
• nOI.....etnica ol's.ioa 1111 produçlo legislativa. Ante. d.,M"
dlll.J"rovb~rl,,+estabelecldapel,JéonstitulçAo de 1988', o Pais
J' cOnllacla, por força da ConsUtulçlo de 1967 e do Texto Cons
Utuel"nal de 1'69. o challlado IlIcreto-le1, que se asse..elha ""!
t .....111. llIbor. na pr'uc. clltl ... raio legisla,tivo IOUltO M!
nor I coa UMI qu.ntidad...enos Slgnlflcativl de viglnclas.

Qu_o se Instituiu no texto Constitucional o
Dacreto-Iel dentr.. de ItUalfO d' OhUto Que firmara entre n6S
e. 1967, e SObretudo depo15, a. "7~, COM a ..xtinçlo dos Atos

l"s~ltuclon.is/lllo Covernll Cai.el, aflançava-se qua este lnstr.!!
_to I.t.va inspirado nos di,po'itivos da Constituiçlo !taUa
n.. cll " .., • quai no 'IU Artigll 71 disciplina, de for.a ax:
pra"a, • coapaUncia do governo de baixar decreto. Que Unh..
valor ou força de Lei ordin'rla. E ali ..esmo .a afir.a qua o,
..s.os plrderlo toda a afic'eia .a nlo forelO convertidos ea
UI nos 'O dlas .p6s a. sua publicaçlo. Na verdade, • "ençlo ao
dbposlUvo ihUano representava apenas ju.tificativa pari'"
criar ua Instrumento autorJtlrio na ConstJtulçlo. Era uma si.
tuaçlo e. que predo.inava.. o. governantes mUltaras. e neceu!
tava. est.. da UMa Ucnica eficaz, rlpida, deterMinativa, pau
IV" providencias legislaUvas. Embora reduzido a tr" hlp6ta
sa, heguunça nacional, fin.nça. púhUces, inclusiva tributos
• vencl.antos dos servidores Públicos), na realidade o DlcretE,
I11 .re UIl resíduo do ..ecanislOo autoriUrJo de 1964 de Que 'a
v.llraa U instituições ca.tren.e., p.ra de.envolver .uas pla
t.for... especHicas •

O Decreto-lei, portanto, 6 multo mais filho do
alque....ilitar de governll lnstlflado no Pais,apó. 1964,do que
Inspln;'o da Constituiç'o Italianl Que apenas lhe deu "elos
d. justi ficar-se diante de seg..ento. de for ..açlo democdtIcl ,
MS Cllll. atua;lo governa"ental na 6poca.

A. MedIdas Provis6rias, na AsselOb16ia Consti
tuinte, se i.plantlra.. /e.. nosso Texto con.tituclonalJ"uitoNls
e_ u.a decorrtncia das ptlUcas do Oecretll-lei, que perdurou
..- depois do últi.,o governante .,Uitar. do que tl!cnica pro
curada p.ra apri.orar o Projeto Parla.entarista. Neste, j6 es•
tlva, ClMIO ainda hoje, em nos.. Con.Utuiçlo, um .,odelo da de.
l.g.çlo legislativa Que 6 bastante pau solucionar .. lxigtn 
clas rellvante. e urgentes do governo em face a deter.,inldas

:S:~:3:::i;:i;icas da vida Política I governamental. E tanto
.... ssa tendlncia,in.plraca na vocaç'o .utoriUria
....1 gOv.rnos ..iUtares
t II que, uma vez 'l tor lo.a, nas últi.... vo
aç I' da Aue"bltJa Constituinte, a • ~se presidenciaUsta 

nlo cuidara.. os signaUrios de. ta ;. roposta de alterar ou ;0.
dUSou no lau projeto constitucIonal o. dispositivos ralati
YOS "Mldidas ProvisÓria' H'o h' porque se afastar desta tri;
te re'U"ade: .. Madid", Provisória, em nOssa Constituiç.o .~
fruto de u.a dellblroç.o claro do' Pl..n'rio d. A.....bllia cons
tltulnte, elO ..nter no texto da Constituiç1io, Cll. outro no.~
o Oecre\Il-Iei,criado n•• Con.tituiçõas de 1967 e 1969 I por
tinto, fruto indiscutível de residuos autoriUrio. QU; para;
nlcl., infel1zellllnte aU hoje, nAo SÓ co.,' esta .Inifestaçlo
.e. eo. auitas outr.., em diversos setores da vidl jUrídica;
poliUca do Pais.

A Propo.ta de Emenda do e..inente representan
t. nlo fere o Artigo 60 nem .. ch....d.. CUusulas P6traas da
ConstltuLçlo. O textll Rio revoga a for.,a federativa, ne. al
tira' o ~oto direto e .sua. pe'culiarJdades legals. coa0 ta.b'•
n'o atinge ". direito. e a. gannti.. individuai., ..as di
clrta tor..a, representa uma contribuição, e..bora aJnda nlo
dlcisiva, para o fnrtaiecilOento do principio da .eparaçlo cbs
poderes dentro da .iste"ática consti tueion81 brasileira. •
nobre DIPutado Roberto Magalhle., com seu tal..nto parl...." _
tar, propõe um avanço político-constitucional e.. f.vor dlÍ ••
lhor teorJa ..ontesQuiana. Na reaUdade, a. Medid•• Provis6 :
rias slo " .. atentado' doutrina de MontesQuieu. Constitu••
UIIa infraçlo • teoria tio pre.idenciaUsmo e1lssico. criad•
pelo. norte-a"ericanos e tio bell definida nas lições di '0

"ldar.U.ta", trabalho publicado após a promulgaçlo di Cona
titulçlo dos Estados Unidos, obra de Hamilton, Madison e J.y.
A teorIa pr..sidenciaUsta, na real.ldade, ao traduzir o asqu!
•• di MontlSQuieu, nada mais fazia Que ressuscitar as velhos
ldU.. de John Locke, cujas preocupações .1á ao tellpo da glo
riosa Revoluç'o de 1688 na Inglaterra se inspIrava no te.or
di tirania dos Reis, o Que .e tnduz hoje em nllua Aa'rica
110 Sul. n.. preocupaçOe. COlO o autolitarismo dos Presidentes,
os poderosos do Chefe de Est.do Que comandam o Executivo nos

.,.11.. laUno-a..ricanos, e se"pre enoontr... justificativas p!.
r.....qulnhar e enfraquecer O Legislativo I a rapresentaç.o
IItIIUler ,
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os

A, "edida, Provi56rie~ port.nto,.~portador. du
ta perigos. voclçaa QI,e • hist6r1o d.s diversas Noções sul-IM!
rlceo&5 veta mostr.')ndt\ C(llfl experiências Rutoritárias Clue se su
ctide::-J~ dpoc;l]~ :2DU~, ,ipoctiz, n;~0 1.-:;"!trezsl3t'ns democráticas. e de

Ru! 8':I~b(J:::;~1 \J cit.Jç~1J C:Qnhc'':-~.l~l.1 de que "entre n6s o poder Exe

cutivo. no regime pre:;,;it:i2n~~.IÜt serú de sua natüret8 Utll se.i ..
ditadura coIbida e Emitsda muito menos pelo Corpo Legislativo,
SfJU cúmplice natural t do r:p.l~ pelos diqu~s e freios constltucl.Q.

na1s da Justiça. O Poder dos Poderes, Q grande eleitor, o gr8!!.
de noml!!odo!, o grande contrat.ndDl t o poder da Bol~a, Q poder

dos negócios. C! poder da rt:Jrf;a.~. o poder do dlnheiro ll
• E o

que diz nos seus camel1t~r1t;)s à Constituição F'aders.l era5i!~lra,

coligidos, por liomero Pires em 19~~. Os receios do grande bras!
leiro, no principio do século, teriam que estar presentes ao
longo das décadas Cll1~ o sucederam mas hoje ainda sofremos mais

porque est.a vocação anti -democrática n~o s6 ê do Executivo mas
de cr.rta forma, de alguns setores da Justiça e ainda de áreas

dR ",lnidia" impress:a e da eletrônica. O Professor f"rancio;co Sá
l:"ilfí;': no 'seu liv!'o st'':Irc;,' i3S "Relações entre O~ Poderes do Es

tado" i': ~esmo autores 6~,i:r2í1gei!'os corno Jean Meynaud, em publ!

cação rJa Revista Bra3ilelra de Estudas Políticos, sobre o pa

pel do Executivo no Estado Ml')derno, também participam das mes

mas Dreocupações, fazendo este último, referéncia à documento

cia mi~o Inter-Parlamentar t em 1957, quando esta recomenda Que

"no quadro dos diversos sistemas políticos "e constitucionais

devem ser fei tos sérios e5 forças no sentido de consagrar a su

'1remaC'iJ do P:3rlament0 9 Que, para esse fiM 9 deve ser a expres

'.áo : 'I (i'l ..'tica da vontade popular".

'ler 1fica-se portento, Que o alargamento Q,utori-

táriú ,jas funções do POljer Executivo não é s6 um atentado 11

rl1st í tuiçao Pilrlamentar •. mas agressão ao Regime Democrático

podendo, conforme fDr o caso, representar uma escolada 'perigo

sa Em bu!õca de mod~los polltlcos que· revogam as liberdades pú

blic3s e os direitos e ga.rantias individuois.

O tl!';!)!to (10 Er::~tld8 do eminente Dtputlido melhora,
de UI'flI forma bem OCêfltunda, os contornos e A disclplinlçSo das

v.edldas Ptovls6ria.'S no otuBl texto da Constitulçlo, diminuindo,

ei'i muito. tl!; malez lloj'm::tfJ~ ~'JI! rl'!presenta...para 85 prerroglltl
IJQ9 demoCt3ticas Q'.le deverlGlTl ser conferidas 60 congresso Bra

sUeiro.

TI!!r.~m(js wm nVl1l1ço I1ltpress!vD. com Q Proposta
PO!~I ~uGo Olt Medic!t'is Pr':Jvisórios otu!llmente, 110 tocante às 11m!
tm;ticn do 1l1Rtél ie Que ptH:ien ~bf8Ftgür, n~o encontram no dispas.!.
tivo c;Qllstitucluna!, Q'J!3!O,UlS)";' f~cpéc\~ d~ regulamentaçlo ou de
frDfitelE2S, ficando ~ I";rHAZ'l..~ rio F'rt.sid~nte da República es
tlffider o seu raio de tição l:;gislatius paro qualquer espaço es
paço da .... ida Jurídica t"llj de n?~rHl!j ~elaçOes sociais.

Até l'llesmO o problema da f.eediçla que hoje cons
titui lamentíivi!l '1i(llêncill do Executivo contra o congresso Na

cional I: enfre:f'1ttodo c disciplinado na Porposta, afastando-nos
das repet1çOes sucessivas destes textos legais, frutos exdrdx!!.
lo:.; d.!il .... ontade uni pessoal e ~~flt! ...dl!t'Ilocrátlca do governente pr!.
s~.c(cf1ciEll.

i-J:'j .:J(;: ';:;(' ccr.clt.!lr q'Je a Proposta nfto rere
i~':rt~:; ,jlJ fJ'::!:'U~~'8';'Q '~Q do J':\.i.~;;lqC' 611 .J:jc:!.? contém as Iitdto(;i3es m!

te;;-1_<1:!.'.J l':;--;o!fc1.l:u:, 'J 1)/)[" ljIJ;~r'J LOjrJO. fovo!,.;;:ct;! a~ in;pl!cii:llS

pois, a Carta Magna $~ d~cl&ro, nos seus artigos iniciais, in!!.
rida n8 doutrina da Democracia. A11ás, rórtalece em boa plrte

o preceito da S(J)araçlo dos poderes, corolário da doutrina de
lIocr'tica e refer~ncia expressa, nas' cl'usulas p~treas. Quanta
• limitaçlo de tempo nlo há o Que recriminar, pois ii,existe vi
gencia de situações excepcionais da hip6tese.. T~Mbá" nlo recai
no desfavorecimento de ter sidó rejeitada na sesslo l,.egislatl
'Ia. I!!.tando, pois, à !;~lvo de todQ$ 0'5 ·in\oedimentos· da espécie.

~}N,K<-, f;:J.:.:-,. r,'I~.t"J ;·_~t:";i'f)""~Ç:~!_J 11:.'l .~'j'"<it:z,l'i'>.:!tdSi(~·::

:jc ,:,;::r'''~':;.!:'ilc:d~) P;: (:,:')':_ <·'"'1 c:(\,~:,,-,( ~ :::::;!(;l,Jl32. I eCf"I:~..',(J;.3'-.f:_Hl::::0·<: '~D;>J

tralilitaçlo regimento I pora apreciaçlo final do Plenário desta
C..a e dO Senado da República.

E o nosso plrecer.

Brasília, 17 de março de 1995.

BONIFACIO OE ANORADA
Deputado federel

PARECERES, EM ADITAMENTO, SOBRE AS PEC's DOS n.USTRES
DEPUTADOS AlBERTO GOI.DMAN; RITA CAMATA; ADYLSON
MOITA; JOSÉ RICHA E MICHEL TEMER.

COtlPLElIENTAÇAo "DE VOTO

Logo ap4:; n05 ter sido despachada a PEC do ilustre
J:leptàdo Roberto MapIhIco, foram apensadas as Propostas dos
pIIbIncutarcs acima indicadlls.

AJ.sim sendo, CIUllJl!C·nos relatar e dar o PllICCef sucinto, às
JlIllIlOItU lIJCII5Idu com os meSDlOS fundamentos indicados Dli Proposta do
ÜlIltnl Presidente da Comisslo de ConstituiçAo e Justiça.

,Depatados Alberto Goidmall e Adylsoll MotUl - os
iIaItrea~ apresenlBm PEC's suprimindo o artigo 62 da
CcmtituiçIo Federal; sendo qllC o primeiro faz llImbém mctlÇ!0 I!f.l inciso V do
artigo ·59, abrIngendo amllas as Proposias, a mesma providblcia de
iqlugnaçIo.às chamadas~das ProvisóriaS.

N. raz.llcs que buscam os dois rcp=entantes do povo sio
por demais coohecidas, visto que o eSdnDruIo instituto constitui um atentado às
pmroptivu do Coogresso Nacional. N. duas Propostas DIo contmiam o
parágrafo 42 do artigo 60 e, ao contrário, fortalecem o jliinclpio da sepmç!o
dos poderes que, afastando da CoostituiçAo' Federal as cillll!an Medidas
Provisórias, ficará mais próximo e ajustado à tese mootesquiana.

Silmos,pois, pela admiSSIbilidade.pm1l ,;3 dmw PffJ1JOSll!S,
sendo este o DOSSO Par=...

oeputáda RIta Call1llta :àilus~ representl1nte do po'ItI
do Esplrito Santo, altera o artigo 62, reduzinifu a área de comp...'1!Dcia dM
chamadas Medidas ProviSórias, na SUl Proposta de Erilena'á à CooatilJ.,
veda, na lúp6tese, matérias do' domlnio de' Lei Complemenlm' ou da
competência exclusiva do ColIgres8Ó NaciOJÍa1 ób' 'liaS SUIS Cuu c li:!W,
temas relacionados à nacionalidade; cidadania; direitos política. c e1Monis; di
reito penll; pl~!l0S. plurionuais e ..atérili orç..anUdl. Ohcall

fora di 'ru JurídIco '. ocr Incidido ,por i Medldas ProvisÓrlu.
,AláM desta red1Jçlo de cOllpetencio do In!

tltuto, vedl I reedlçlo daquelas nlo apreCiadas oi.! "ejeitldu
pelo Congresso NacIonal no Seulo Legl~lativl.

COM os MesMOS funda..entos do. Propostas
acIma mencionadas, SOMOS pelo adM1ssib~l1dlde,deata Proposl 
çlo de inIciativa da ilustre parla..entar. ','

Deputado José Rocha e outros - o ilustre parlaMentar acrsscerr
ta parágrafo ao Irtigo 62' da Constituiçlo Federal, fI.aMo
Ipenas e.. cinco o número de MedIdas P.rovis6rlas que, da cede
vez, seria editadas pelo Executivo, 56 podendo outras' sereM
encaminhadas lO Congresso Nacional, na 'proporçlo que as Inte
riores fore'" aprecla.dls" respectiva.ente.

E ,u..e tentative, do> cr;ior u.'ritMo para o
.sdrúxulo Instituto de,lIodo que nlo fIqueM Icumuladu .. inI
ciativas autorItárias da espácie dentro .dd Congresso Nlcional..

Plflos motivos indlc.ldos no eu.e das Pr!!
postas supra-menciona'das, taMbéM á de' se dar o Parecer pale
admissibilidade da Proposiçlo.

Deputado MIchel Teur' - o ilustre Oeputado, eM nolle de aeu
Partido, apresente tamtiélli Proposta alterando o attigo 62
!~!'l'2fuj,:'I u!,!I;lJ t~cn!cI11citii5 .)~U~í"lG;:) p~E'13 :t8pJ.~ntQ~f)-=1 ':;:!o G:.'!ti;::;fiY~':Jl

~n'3::tt'Jb~ J;:on:;titu~.tunlJ!.
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BONiF'ACIO OE ANORAOA
Relator

CLASSIFlCAÇAO
, ,.,. DISPOSITIVO:

( )SIJPRESSIVA ()stlBSTlTlJTIVA / X )ADITIVA

(' ) AGLUTlNATlVA ( ) MODIFICATIVA

v•decretos legislativos;

IV~ au:orizaçõe~ legi:dati'J3.S imedir.tas;

11 • lei. complementares;

'Art, 2' - O art, 59 dlConstituiçio Federal p.... a vi!l"'l>",om a seguinte redaçlo:

•Art, 59, O processo legisl>tivo compreonde a elaboraçãO de:

1· emendis i ConSlituiçio;

In g leis ordinirias;

11 - relacionadas a:
a) nacionalidade., cidadania, direitos. poUtícos e .eleitorais;
b) direito pen~;

c) planos pluriamm5, diretrizes orçamentárias e orçmnentos
§ 2' - O projeto de resoluçlo contendo a lútorização legislativa imecíiala

!Ubmetido a uma corruwo mista permsnente de deputados e~ qUJ
pronuncin.rá sobre !. ndmÍ!;dbitidade e o menta no pruo de quarenta e oito fIc?ru.
estando admitido .a obtiver a aprovação da maioria .imples, praentes um 1"'>0 cIoo
membros. da comisslo.

§ 3' - Admit:lo o projelo de resolução. o Pre<idenle da co."'iuIo mista
o d..pachará imediatamente lO Pre5Ídente do Congrwo NlClonaJ, que o~ i
aPreciação do PleDirio no prazo de ..tenta e duu boras. eotando Iprovado se~ a
aprovação da maioria simples, present.. um lerço do. membros do CongresaoN~,

§ 4' - A autorizaçi!o legislilliva imediata será promulgada pelo Praidenl. do
Congresso Nacional. com o respectivo número de ordem.

§ 5' - Na hipóte.e de o Congresso Nacional não deli~ sobre a IIltorizaçJo
legislativa imediata no prazo a que alude o § j" deste artl~. fica sobrestada •
apreciação das demais proposições, inclusive as que forem objeto de vtt:o. ate
vOl8Çilo final,

, § 6' - Após ser concedida a aulorizaçi!o legi.lativa imediata,.o Pta!dente .
Il.epoiblica encaminhará 10 Congresso Nacional. no prazo de noventa dI'" proJelo de lei
coa:t.aldo a mateóa por ela disciplinada.

§ 7' - O não encaminhamento do projeto respecti~o no p~.a ~ue ~ud. o
parágrafo anterior, implicará em perda de eficácia di autoriilÇlo leglslll1va Imediata.

Proposta de Emenda à Constituiçio 08, de lW5

(Do Sr, Alberto Goldllllln e outros)

'Art, I' - O artigo 62 da Constituição Federal p.... a vigorar com a seguillle redoçio:

'Art, 62, Em caso de urgência e releváncia. o Presidente da República poderá
solicitar ao Congresso Na.cional autorização legislativa imediata a ser apreciada no
prazo de cinco dias

Dá nova redação aos artigos 59, 62 e 66, § fi' da COllSIitui
Federal

§ 1(I • A autorização legislativa imediata terâ a fonna de resoluçio do Con
Nacional, não podendo ser seu objeto as matérias:

I - reservadas ao domínio de lei complementar ou à compet~cia exclusiva ou
privativa do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas;

PEC N'03 195

PROPOSIÇÃO

VI - resoluções."
Art. 3' - O § 6' do 3rt, 66 da Constituição Federal p..... vigorar com a seflUint

redaçlo:

FlCItI1ac=cido. os ..-guint.. 3rtigo. à Proposta de Emenda M'CbMlituição n' OS. de 1995:

D!-se ao anigo único - agora -denominado de anigo I' • da PropostI de Emmda i
nstituiçio n'08, de 1995 a seguinte redação:

!êõMISSAO Especial

I AUTOR ~
I.:Depuwl:::l::=o::;J:.:.AIR:::::.:::SI:;::Q:.::UE=IRA::.;. ~

do
di

A Co.lI.lá de con.tituiçlo e Ju.Uça e de
R'daçlo, •• reunllo ordln6rll relUzldl hoje, opinou unlnl
....nt. p.ll Id.1s.ibU~,jlde di Propo.tl dê E..endl .. Con.U
tulçlo nll 02'" e das de nas 8, D, 18, 26 • '2, de.I~95.
IIIlnlld,ll', no. teuo'\ do par.cer do Rtlator.,

EsUver.. presentes o' Sénhores Oeputado.:

Robarto Mlgalhl.. Pr.sidente, H••tor
Dulttl', Vl1dlnor Cu.das e Zulllll Cobri _ Vic.-Presidente.,
AnUnl0 Geraldo, B.n.dl to de Lira" B~ni(6cl0 de Andradl,
CUuldo ' Cljldo, Jllr Siqueira. Ney Lopes, Pies Landi., Ro
drigues Pal.I, Vicente Casclane; "'1l.ar Rochl, Ary Karl,
E/Unho Arll1.1o, Gilvan Fre1l:I, rvlndra Cunha Li.I, Jorge
't1lan, Jo.' Luiz Clerot, l:ulz CArla. Sintas. Udson alndel.
U, Al.1no Attonso.' OlnUo de c.itro, Eduardo Mascarenha••
R'1I1" l!' Ol~~elra, YICent,e:' Arrud~; Adyl!lonMoÜl, Gerson
Perl., Ibrahl. Abl-Ack4l1, JUblS "LI.. , Prisco VIlnl, Hello
BICUdo,' Jos' 'O''''olno, MlZceio 0.111'" Ml1tan Mendes, Plulo
Dllgido, 'ilirêônÍ perilió',' Co'r!õllno 'sail', tnl0 lI,cei, FrI!l
CilCa Radrlguel, MIlthaul 5chJIldt, Alexlndre Ctrdolõ, Hilsan
Olll.on/ Clro'Hogulllra, EU.. ~lIrllllo, "Irnlndo 01nlz, Al
clo,!~,ithl;a.~. PI'!.lo di VlJ,' o I arald~ Ü.I. '

SIU di i: "'lo, I di r11

Oeput ~:BER li

°p'''ld.nu

A. M.did.. Provisórias, coa0 obj..to di
""Uria financeira, t.rla torçl de Lei de.dl I 'UI Idiçlo •
as d....1s dep.nd.rlo do Juho de urgencll e relevlnell
Congr.sso Hlciona!, só .ntrando a.si" e" vigor, dlpoU
sua ada1ssibil1dade, aprov.da pelo plenArio congreasual.

Veda a ediçlo d. Medidas Provisórias, ••
'.IUrll de Lei Co.plementar, co.petencll privaUvI dà congra!
so Nacional e da. du•• C..... nlcionlUdlde; cldldlnil;, dirl!
to. pol1t1co. e aindl, direito p.nll; civil; cOllroiai; eld
toral; tribuUrio; trabllho; processull c1vU; proc...ual p.
nll e tra~a1hista; pllno. plurllnul1s; .IUria orça••nUrll e
orlditos adicionais, re..aIvada a d.ter.inaçlo do arUgo 67 ,
padgra to '11 da Carta Magna.

ta.be. as M.did.. Provisórias, •••dlt1
d.. no rece••o parla"entar, .ó ter' contida o prazo I pnUr
da instlllçlo di Seulo Legislativl resplotiva.

A Propos1çlo do ilusttl Llder do, PMDI
crl1 U"" Ucnic~ .l1s .ulve para o in.Ututo lutoriUrio, ti_

duzindo tI.be" de tor,," expres.iva, I bea d. co.p"Uncia a
••r Í11Clnçlda pel.. Medidls Provis6ri.. , abrindo ••c....o ,lO!
nl' plra a. questlle. finlncelra••

E U"" propo.içlo que, co.o .. de.ais, I

oontinuar a existir a esdrlÍxull UcniCI de invaslo do ExecutA
vo no Legislltivo, que permlUd U"" U.ltlçlo raz06vel do.
.,.ltos anti-de..ocrHicos do .encionado instituto.

O nos.o Parec.r. co. bISe nos m.."o. tu!!.
d...ntos J6 declaradas na Proposta de E..aru"'" COn5tituiçlo
do Deputado Rob.rto MágalhSes, e pell ad.luIlbÜidade.

Senhor pr.sident.,
E.. adi tamentd ao Parecll' da PEC nO 02l~5,

.10 esse. os ter"o. do h0550 .ntendimento, ret.rentelo Pro
po.t•• dos ...inentes parlamentare;, aci..a .encionldo•• que I
noaso ver, oterec." contr1buiçlles assineIad.. plra Iperte!
çoar I Constituiçlo Bra.Uaira no dispo.ltivo que disciplina
a. Mldidl. Provisórl.. qUI tanto vea entraquacendo o exerci _
elo I o d"""P.nho do Poder LegislaUvo nl atual conjuntura
eon.titucioh81.
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JUSTIFICAÇÃO

PEC N" 002, DE 1995
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ÚNICO.

O pressuposto da autorização dada ao Poder Executivo para adotar
medidas cautelares legislativas, em substituição ao Poder Legislativo, é que

Suprima-se I> § 5° do art.62, pela redação dada alCllvés do artigo único
da proposição.
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Nu o lXpoIlo, aperamos COIIlar com o apoio de nossos iluSlTOS P..... para • aprovaçIo
fIIIIlIda.

o &to é que .. sucessivas ediÇÕOS e reedições de medidas provisórias pelo Gov.rno acabaram
cMJtigurar o institulo. banaIizando-o.

Cclm o objetivo de prOlllOVCr o revislo do lIlItério objeto di IUloriiaçJo lqPIlatWa imediata,
ao Executivo que cnc:aminha projeto de lei em noventa di.. traWldo cio uaunto, sob

lIIIoriDçIo perder aIldcia.

AIIúIl MOldo, lIllaIda rcprnentl, principalment., uma tClllativa da atender 101

SIIioria ela por ftm ao ÕNlilulo da lIled1do provisória. Acreditanios que, se de um lado, • criaçIo

· JcsbIaIiva imediai. parmitirâ ao Podar Executivo obccr axcepcionaJmenla •

ela - lasiaIaliva em aJauna CISOI, scmp<e u......... relevam... ela ClUIlO lado,
ilnaIacaa OPoder Lczislarivo. devolvendo-lhe, na prâtiea. SUl fiJnçlo procipua de

Icia, tio lUhaIimada em tempos de medida provisória

Aiada. na presente proposta. tendo em vista • urgência de que se~ • lUt

imodiata, dã-.. à mama prafcrõncia em relaç,io às demais proposiÇÕOS, incàuiv. âa
objeto de mo, .. o COlIJ'cs", Nacional Dio deliberar sobre ela no prazo de-. •

Coltvóm, entIo. proccd<r... à suba!ituiç,io dessa cspéci. normativa, da modo a tapW' a
de Iqjislar, que o Diploma Maior atribui, precipuam.nt•• ao Congr..... Nacional.

. § ~. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4', o veto seri colocado
na ordem do dia do _o imediota, .sobres,ad.u as demais proposições, otê ..... votaçio
filial; ressalvadas .. rnatêrias de que tratam o art. 62 e §§." .

AJaim é quo a experiência brasileira recente vem demonstrando que o Executivo tem u
1rIc1llll1iad....ent. o instituto, a ponto d. transformar em habitual o que d.veria ser .xcepcional,
IcorrctlpOlodendo • uma verdadeira contum6lia lO Legislativo e a um manifesto extravasamento d

én<:ia do Chefe do Executivo fcdaraJ.

A presente emenda que estamos apresentimdo :i PEC n' 08, de 1995, de aUloria do ilustre
Alberto Goldman e outros, tem· como escopo. além de suprimir ,) instituto da medida

·sória. instituir a autorização legislativa imediata que permitira ao Presidente da República. em
de relevincii e urgência. encaminhar ao Congrl?sso Nacionái pedido de apreciàçio imediaca de
'legislativa excepcional. .

A medid.t provisória, origin:iria do 'di;eilo italiano. introduzido no Brasil peJo
Ic<lllIltitui~ de 1988, veio substituir o decretoMlei, largamente utilizado pelos governos que se

no período constitucional anterior. , .
Aconlece, porêm, que, enquanto no regime anterior;' decrelo·lei só poderia .... editado para a

. d. matêriu espocifieadu, quais sejam, segurança nacional e finanças públicas, a sistcmiti
• da medida'provisória permite a regulaçio d. amplo rol de matêriu, legando autorizaçio

• CfIIltC ex=siva ao Presidente da República, que acaba abdicando-se de SUIS funções próprias de
• de Estado • Chefe d. Govemo, numa afronta à democracia

CuidHc da dar \fJlrIilaçio,féla'e à novl espécie normaliva, em face do aituoçJo • ela
Idiocil'liMliu, ..... prenlCIlICI, que nIo podem aguardar o resimc prcvi>to .., § r cio an. 64 da Lei
IFundo_..... onda lSlâ implicito o."'to d. "urgencia".

Pi'op/JHa o CllJIIlI da admillibilidad•• do mérito da proposta de autotiuçlo
• 111M COCIliuIo milla portnIMnl' de deputados. senadores, que teri quucnla • tlito

..... ela ddibtar. Em MgUida, cogita-se da SUl ap~iaçio, no prazo da sct.... e cluH hona.
PIoMrio do CQIIFaSON~.
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este conte com maioria parlamentar. Haveria, assim, autoridaqe política para
o exercicio de atiVidade legiferante anômala. Por isso. as medidas
provisórias são próprias dos. sistemas parlamentaristas, nos quais o requisito
básico para a fomação de um governo é a existência de uma maioria na
Câmara Leb~slativa a lhe dar suporte.

Assim, se o Presidente da República pretende que uma medida
provisória converta-se em lei, deve mobilizar a maioria para tanto. O
exercicio atípico da função legislativa para ser, de fato, excepcional, está a
pedir tramitação sumária e que sejam envidados esforços no sentido da
breve ratificação, pelos congressistas, da matéria legislatIva que demandou a
avocação extraordinária de uma competência que, em tempos normais, não é
afeta ao Executivo.

PEC N' 002, DE 1995
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSmVo EMENDADO: ARTIGO ÚNICO

Suprima-se no inciso I do J'St. 62, pela redação dada 1'\;10 rutlgo lJ.nico
!!a jlroposição a e"press;lo "e admmíslraç.:lo"

Não deve haver a possibilidade de reedição de medidas pn, .isónas.
pois neste caso ocorreria uma inversão de ônus: O Presidente da República é
quem deve emular seus apoiadores no Parlamento para, em tempo hábil,
aprovar projéto de lei de conversão sobre matéria que julgou urgente e
relevante. Facultada a reedição, o Poder Executivo pode atribuir o ônus de
haver transcorrido "in albis" o prnzo assinalado para conversão á "inércia"
ou "falta de espírito patriôtico", quando a prerrogativa de legislar, disCülif'e
deliberar sobre as matérias que exijam iesramento estatal é
fundamentalmente do Poder Legislativo. Lembramos que a modificação que
aqui preconizamos está inserida na PEC nO 001/95, do Senado Federal, de
autoria do Senador Esperidião Amin, que já conta com manifestação
favorável ao seu acolhimento por seu relator na CCJ, Senador Josaphat
Marinho.

.Sala ~Ses$ões, de de 1995

JUST!FICAÇAo

Autorizar expressamente o Presidente da República a adotar medidas
pro\;sórias em matéria adminislrlltiva é um lamentável retrocesso no
pfOcesso democrático. Com efeito, o Ato InstituCIonal n' 2, de 27 de
outubro de 1965 - portanto, em pleno reb~e de exceção - apenas permitia
ao Presidente da República editar decretos-leis ··sobre matéria de segurança
nacionai". A Constituição Federal promulgada em janeiro de 1967, por seu
turno, admitiu, que. além de matéria relativa .li seb'urança naclOna!. o
Presidehte da República pudesse editar decretos-leis sobre "finanças
públicas", mas condiciou esta faculdade - restrita a duas circunsl;mcias. tão
somente - aos critérios de urgência e relevância e. ainda assim. desde que
não houvesse aumento de despesas" (art. 58). Apenas a Emenda
Constitucional n° 1169, outorgada pela Junta Militar. admilJu matéria
administrativa no leque de hipóteses aUlonzativas de edição de decretos-leis,
mas restrita a "criação de cargos públicos e fixação de vencimentos" (art.
55, III). Logo, é inconcebível que, em plena vigência do Estado
Democrático de Direit<!l, o Poder Executivo disponha de mais poderes do
que aqueles que lhe foram conferidos no periodo amontário.
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ASSINATURAS CONFIRHADAS REPETIDAS

I:.:DUAUUO tl(~SCARE:NUAf:i

• ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

ASSINATURAS QUE NAO CONFEREH

ADAO PRETrO
NED~ON HICHELETI
ARHANDO ABILIO
HARIA ELVIRA
GERSON PERES
IIHALUO CORRE/\

GONZAGA MOTA
NICIAS RIBEIRO
NEY LOPES
ROUER 10 SfLVn
PAULO' PAIl1
SERAFIU VENZON

DI\R CI COELlIO
SOCOIUW llOIil;:S
,JANDIRA FEGIlALI
I.UIZ HItINARIH
SILAS ORI\SILEIUO

Apcasadu a esta, quatro outras proplIlltas demonstram. umas mais
ndicais, outras menos, _u.- propósito: impedir a utiIi2açIo excessiva do poder de
legislar, ainda que prll\'Ísom-, pelo Presidente da República.

As i'RlpoIl.u de n's 08 e 13, JIe olllOria dos ilustres Deputados
ALBERTO GOLDMAN e ADYLSON MOITA. respectivamente, pretendem suprimir a

fIsura das medidas pI'O\'isóriu'" texlo COllSlitueional. Em defesa do proposto. alegIM
seus autores, em slnteoc•• ~bilidadedo instihllO CQm o sistema presidencialista
de sovemo, que já disporia, SCJIIlldo eles, de su1ícienta e adequados mecaoismos

legislativos para atender a situaç6es emergenciais, COlllG o regime de urgencia para
tramitaçio de projetosdo Pmidealc da Repíillica e alqCneia 'urgcntlssima" consagrada

nu normas regimentais.
,JERO/IUIO REIS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER "
PROPOSTA DE.EMENDA A CONSTITUIÇÃO NO 01 DEJ995, OUE "DA
NOVA.REDAÇAO AO ARTIGO 61 DA CONSTIruIÇAO FEDERAL"
(EDIÇAO DE MEDIDA PROVISORIA).

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONsrrnnçÃO NO 2/95

Nos termos do art. 202, § 3°, do Regimento Interno, foi
diwldado na Ordem do Dia das Comissões prazo para aprcsentaçlo de emenda •
Proposta de Emenda, COIIStituiçio °2/95, a partir do dia 20/09/95, por \0 seulIes
(tendo sido prorrogado o prazo por uma scssio, por dcterminaçio do Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados). Esgotado o prazo, foram ree:ebida$ trfs
emendas à proposiçio.

Sala da Comissio, em 6 de outubro de 1995.

Cho~~
Ma Helena C. de OIiveria

Secretária

COMISSÀo ESPECIAL Df.S'JlNADA A EMITIB PABlCliI 80IU A rq; N"
~

I-RELATÓRIO

A Propoota de EmeIlda à COIlIlituiçIo na 02195, de lIIIOria ...
nollce Deputado ROBERTO MAGALHÃES, tem em visla IIlllIM< diJcipIiur, IID _

CllIIIlituciDII o iDIti1ulo du JIIIldidu proviIilriu.

A propo!Ita cuida de deflDir, inicialmcnte, quais maIériu poc\cIJl
vir a ser objeto de medidas provisórias, ali elencando a ref_ a ll_ e
admioistraçlo, moeda e càmbio, defesa territorial e civil e calamidode pública. AIáa
disso, veda o texto proposto áediçio de medidas provisóriu que preIelIdun lIIbolíIlIiI
autorizaçio legislativa exigida pora a prática de determinados atoa, bem COIIID • quc
visem a detcoçio ou seqüestro de ativos fInanceiros ou IIatem de maláiu mcrvMu RI>

domioio de lei complementJr ou • competêDcia exclusiva do CoopessoN~'011.
SU&:I Casas.

A proJlOSta altera, taIIIMm, de trinta pora lCSICIlIa diu, o JlIUO.
validade das medidas provisórias editadas, prescrevendo a poaibilidaclc de uiu modiçio

do texto pelo Presidente da República 1105 cuos em que nIo tenha havido delillerlçio
pelo Congresso Nacional Trata, ainda, de determinar a poaibilidadc • CIlIIlI~

de medida provisória alIavés de projeto de lei de con_.

JuatifIcando sua ioiciativa, relem"'" o il_ A_ que as
medidas provisória, instituldas na COIIIlituiçlo de 1911 em IIIbolituiçlo à fipn ...
decn't<>-Iei· instrumento largamente utiliDdo durante o regime ...-idrio .-iat •
acabaram resultando em verdadeiro retrocesso, justamenlc por falta de __

disciplinadoru que limitassem seu uso pelo Presidente da República. A llftIIIIIIlI
apresentada, teria, assim, o propósito de suprir a IIlCUIlU constiIucionlis que ......
cooduzido ao uso abusivo do instrumento.

Ji u PrepaoIu de .... 26 e ~2. a seu turno, recoabeccm a
lIfCCSSidade de manUle!lçio do iMâIulII. mas procuraIlt ~pIinar detalhadamente sua
utiIizaçio. A primeira, pela nollce 0epIúdlI RITA CAMATA. reproduz

lcXlO proposto pelo lWItar da~ COIlIIitIIcioIIa. NELSON JOBIM,
determinando quais nqMriu' poderio ser normalizadas por medida provisória,

ampliando o prazo de lua pora aeuenta dia.~ exprossamente sua

reediçIo e fIXando JlIUO a~ das "'~juá<Hcas dccorre11tes de sua
viaWciL

A...... subocrila pelo i1USb'e DepIlado MICHEL 1EMER,
traz novidaclcsi~ .. lIIoçiD às demais: condiciou. enIIada em vigor da

~da provisória a Tftvio j1lilo faWlriovel • 1dminiWti~ por porte do Congresso
Nacional (exceto <jllaIIc1lI1C_. llIIdria fitlanccita). De _, elcnca as matérias

insuscctlvcis dedisci~ por -tida~ ...... o JlIUO de validade em
trinta dia, silencia sobIe • pouibilidadc de recdiçlo e deto;mina norma referente a

contagem de pram pora 0IIlÍ1Sio do juizo de admillillilidadc no caso de recesso do
Consresso Nacional. '

FÚIa1DICIlla, a I'roflosta de E~ a' 18, do nobre Deputado
JOSÉ ROCHA. cuida apeMI • definir limitaçio numérica para o ediçlo de medidas
provisórias: segundo o ali proposta, o Presidente daRepública JÓ poderia vir a editar cinco
medidas provisória de cada vez.

NoI ..- regimentais, a popoaições foram ioicialmente
encaminhadas • Contisdo de e-iluiçio eJ~ e d, Re<jaçio. que emitiu parecer no
semido de sua admissibilidadc.

l-.Jada esta coatilSio espec;iaI. fOlllll1 aprcsenllldos três
emendas, uma de alllOria do nobre De!KJlIdo JAIR S1QUElAA. e d.... da nobre
Deputada SANDRA STARIJNG. A primoira emenda, P'JIIlOIla em relaçio â PEC n'
08, cuida de instituir nova fIlllO _ti.... "alllOrizIP> lelliJlativa imediata", em
substituiçlo â medida prcwil6ria; a ••0, 02 e 03, referclltes • PEC n' 02, I:mtam de

suprimir o inciso I e o § S" do UI. 62 ali menciooade.

CocMdIdoI a proferir palestras sobn: o tema, honramm".
lIaba1bos desta ComilSio o Exato. ~r. MiJÚStlO da J~~ IffiI..~ON JOBIM, o ilustm
advogado SAULO RAMOS, OI illlllRs iepmcntanlft dei Instituto dos Advogado;:
Bruileiros, Sm. sÉRGIO SÉRVULO DA CUNHA e MAIl.CELO LAVENERE e a l1um"
cientista política, SrLProf_ ARGELINA F1GUEIREPO, além de três dos autores da.

proposta5 em exame, os '"""" Deputados ROBERTO MAGALHÃES. ADYLSON
MOITA e MICHEL TEMER.

Éo rdal6rio.

fi· VOTO DO IIELATOII

A -.idIdt de revi.... dos coa_jurídico< do ill.!titulo das

medidas provisórias, criado" e-iluiçlo de 1981, teIII sido defendida pela quase
unanimidade dos homaas púWicoc de bom ...... deste Pals.

S, ........ 1W1evaalC &OIque.~a Carta Polllica hoje em
viflOt a iDeluslo, no lcXlO~.I, de ÍIlItr1llne1ltO que ~1i7assc, em si!ullÇÕCs

exupciouaiJ, a poaibilidade dl_legislativa~ linda que provisória, por porte
do Presidente da República, a llqICIiincit deues ...... de ltI& ipstitueiooaliuçio
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tem..... demoIII1rIdo quo. da flllllla COIIIO foi concebidaori~ a madida
províIória falhou.

A ratla de limila cxpmIOI pua seu campo normativo e a
oxi(lOidadc do pram~ pua 111& apnciaçIo poIo eoaar-o fonm, _ ckMda,

pcobIemu ClIICialI.

A acIiçIo de mecIidu proviI6riu lCllln llIdo e qualquer UIUIIIO,

mamo OI reo=vadoc peJa Constituiçlo ao pljDclpio da lopJidade formal, COIIIO a
inltllUiçlo de orimes e de pe1IU, por exemplo, .-Ixou, dcIde o iDlcio, reDllIII&doI
COIIIlituoionalillU, lcodo o UI1IIllO sido levado muilal _ aoslribwlaia; a exilQicladc
do pruo lJIlII sua apreoiaçlo pelo Cooarmo Nacional, de OIIU& pule, aIiIda ao imellIo
aúmcro de medidas editada, lCIbaram por inviIbiIiDr COlIIpIeiameme _ o _ de

admiSllõilídade CjIIIIllO o de~ no ""bilo das COlIIialleI COlIql8leI, COll1Iibuiado pua
a fortllllçlo de um ofrçulo vil:ioIO de odiçlles, perda de vallc11de por decuno de pram e
iJlIlndáveil reediç&s.

DIdoo truidOI ao exame doIla ComiIIIo Especial por i1_
palestJanles oonvidodol, como o Sr. MiDiIao da JUIliça, NELSON JOBIM, c a ProfeIIora
AROELINA fIOUElREDO, por exemplo. demonstrmm c:abaIaIcate OI abuIoI~
De 1144 modidas provisórias ~tIdu .- outubco de 19U c 0IIllIbr0 de 1995. &plIII&I

398 fotam orisinais, sendo a demais 746 mau reodiç&o doqueIas; a JMdia da lIIIlpO

pII& apreoiaçio no COlIgresso Nacional, por 0II1r0 lado, veio ..-lo~
o ebep hoje &OI 114 diu, sendo a~__ lIlpIIIllIIlo utilizado poIo PreIideIIIe

da Rep6bllca c toIcrado pelo Cooarmo COlllO forma da driblar o pram
COIIIlituoiona1meDte fixado em lriD1a cIiu.

. As divenu propostas em exime _ ComissID Espacial

proeuram, cada qual a seu modo, apoIIlar soluç&s pua OI prob1emu verillcadOl. Dual

dtlu, COIIIO rclalado, prelCDdom a mopçIo, pura e simpIa, de lIlIlilulo, suprimÔldlHl
do lexlo COIIIlituoional; ouIJU, lJIeIIOI extI1IIIIadu, cuidam de dotiair COlII maior pcecido

- COIIIOrnoI juridiOOl. Sobre o WUIIlo, ...-..... mais pcJIllImdu a JlIlIPOIlU de
aperfeiçoamento que a de __ revopçIo,

É certo quo o COIIIlilUiDle de 1911, criador das modIdu
provisórias, cogitou da implan1açlo dcIIo meoanilOlO excepoiona\ de loP1Ir ao admitir
quo. em situações impm'illveiJ da vida do PalJ, a uu.çIo llOIIII&liYa do Poder Públioo
pode vir a se tomIr urprte, de 111 modo quo 11Io JlOIS& cIopoadat doa lI*&IIiIIIlOI
loIil1allVOl OrdiDúiOl, Para ..... CUOI, coaferir ao PreIidoaIo da RepolbIlca COlIIpoI8acia
pII& produzir leil de caráter provisório, submctmcIo-u de imediato t aprecilçlo do
LeIiI1alIvo, poreceu enlIo soluçlo odoquada e salill'alória &OI quo ellboraVIIII a CaIla
PoIItica boje em vigor.

o quo veio a Nr quIIlfoaIdo~ lllI vordada, DIo
roi alllln lDclllllo, om si lIlOIIIII, das medidaI proviI6riaIlIO texto~ lIlIIa
tonaa exoouivlmen1e p6ricaCOIIIO~~ awm da~ fatorei
llIIIli- só ~1IcadOI COIIl a exporilDoia do-. ú1limo1 _ lIlllI, CCllIlO a i'
lIlIIlOionIda exilllidadc de pram pua coavenIo CIII lei ou a llIIla da _ rllIIaIIIIlI
IllJlOliliva qIII olxI..... o coear- NIOioaal a~ li reIIçlIoI juridloal
dIcommtcI de lUavi~por exemplo.

AMim é quo. .- dit li cositar da mopçIo pura climplal do
lIt 62 da e-tilUiçlo Feden1. p&IIlOO-IIOI quo ao Poder CoaIliluiIIIIo deriVIdo cuqaa
linfa prévia de cstudI: lOdas a altornalivu pua o~ das __ ali

prIViItu, procIIIIIldo enpudrar a soluç&s quo impeçam a coatimIidadc doa abuIoI e
dlIloIçlIa oc:orridoIlII~ prítica de _ coacopçIo oriaiD'riL

s.do __ reei díIpOIiçIo,~ ao' _ dai

prIlJlOIlII apr-.daa no -xIo de 10«*DOVI diJcipliDa puao ÍIIIIilUlo 0IIl &peÇO.

UlIla das JlI'IOCIIIlIÇlI_ doa lI'a - JlI'OPOIlIII
liIba dlz rwpIito t ji -a.da lIIIIacia de limita pua o CIIIlJlO lIOClIIIliva dai

lIIIdidu pnMIórIII,~ a1lU,~ lIIIIIif-.Ia por)Mo de imlmenJe
........ 11I \IPlaIIn~ donmo OI 1Jaba1bce da ReviJIo~
_ DOIt1lllOllcla ra1al6rio~ 1ll00IIÍI0. .

A Pmpoola de E.-la oif 02, de lIIIOria do lIOln DtpuIado

ROIlIlIlTO MAOAIJIÃES, cuida de defiDir.~ quaiJ lIIIiI:riaI poderio vir a
..~ de lIIOdIda provisória e, lpÓI, quaiJ u~ da lIOIDIiDçIo por_

iMlnIalIDlo.

Sobre o 1SIUlIlO, _nos. data MaZima ...."ia, que a

dalermíDaçIo, a priorl• ... matériu que poderio vir a ser rcsuJameutIdu por medida
provisória Ú1colllpalibilizlr_ia com a pnIpria naturoza daquele ato normativo,
-mdo, j1lllamellCe, pua ateDder a siluIçlles exc:epoiODlis da vida do Pals .. por iDo
_ DIo pnvisIvoiJ, IprioriJIiClDlCllle. pelo legislador que o institui. Este, a1lU, o

lIIOllvo por que tIIIIb4m DIo VOIIIOI como acoIbo: a SIIfIOSlIo ele 1imilIlçIo numérica
0CIIIIl&IDI da JlftlIlOIIIIoif lI, de IIIloriado nobre Deputado JOSÉ ROCHA, cuja odoçIo de
i.-J modo implicaria lIIIocipIr o impRvislve~ ou seja, o número múimo ele ailullçc'la

da......nIaIItIlcla quo podoriam vir ajustifioor aodoçIo de Dloodidas provisórias.

Por 0II1r0 lodo, a definiçlo prévia du matériu que ficariam
acIuldu de CIIIIJlO normativo das medidas provisórias jt seria, a DOUO ver. flllllla
COIMIIiIaIa • adeqIIIda de li limitar a açIo leeiJlativa do Poder Executivo em .ellçlo a
dIlInDiIIadoI _ IIpICIftcOI, que pela rclevlncia política ou por incomplllbi1ldade

com a pn!pda _ do ÍIIIIilUlo 11Io padessem ser por ele disciplinados. Esta, aliU, a

*"ica ulillIada IIIS pnIIlOIlU de n's 26 e 52, aprcoentadu pela Deputada RITA
CAMATA e poIo 0epulId0 MICHEL TEMER. rcspeclivametc, aquela inspirada no
SubIlilUlivn JlI1IIlOIlO pelo CDlIo Relator NELSON JOBIM <iunnle a Revislo
CaaIlitucioolaI

Hi lIlà6riu de 00llI0DS0 entre li ~ proposlal: li que nIo
~ ..objalo da~1eJiJ1ativa, DOI termos do § I' do ar!. 68 da ConstilUiçlo .
FedIraI, 11 iDcIuIdu u -..adu ao domInio dC lei compIemenlar, i com~

-'lIIiva do eoa,r.o 011 de qualquer de IUII Cuu e a referentes a 0fJIIIIÍ2IÇI0 do
Poder JudIciMio e do MúIlaIIlrIo PiIb1lco; lIICionaIidade, oidadania, dircito& individuais,
poIfllooI • cIeltaniI, p\MoI p1uri1auai1, diretrizes orçamentiriu e orçamentoI. Com

eIaIlo, 10'0 CoIIItiluIDte de 19U dooidiu pela exc1us1o de tais lemas - seja por lUa

NII\'lIacia poIflioe, • por~~ .-rvada a 0II1r0S Poderes • do 1mbilo
cIlIcipIi-. du leis de\etIdu. cujo~ de e1IbonIçIo pelo Executivo é c:en:ado de

....... iIIlI1IIiYoIllIl nlaiJ rfaldoa qua OI dai modidu (lIlIViJóriu. parec:e .......ve1
0lldaW0I~ do CIIIIJlO lllXIIlIlivo daIlII úIlimII, quo COIIIliluem, como aquelu,

fllIIlIÇIo COIIIliIucioaaI ao .-pdo priDcIpio da ocparaçIo e inde\epbilidade de
f'asçGeI_ 0I1'od1n1.

AI6m das meacIollIdu !lO • l' do ar!. 6& da ConstituiçIo,

p&IIlOO-IIOI ÚIIJlIIIICÍIIdI COlllO lDIIrido IIIS Pf!CI da lI"a 26 • 52, a iDcIusIo. no rol de

matáiu inIuIcollveil de reauIaçIo por medida provill\ril, das lOfcrcntes a direito pena\,

em cuja delOu i' 10 pronunciaram OI mais lUloriIadoI jaristu, havendo o usunto.
incllllivo, sido objeto de decido de SuprclIlO TribuDa1 FIdsIa1. Em verdade, a medida
pruvit6ria, como o próprio nome esti a indicu, só a titulo tempcririo o, por iIIo mesmo,
procúio, inova a ordem jurldioa, nIo podendo ICI' equiJll!1da tlel CIII SOlllido formal· e
sortir efeitos imodi&lOl, como se propllo • em o&SOI de exprMU reserva 10Ia1. CCllIlO 11I

delIDiçIo de crimes oimposiçlo de pe1IU,

De notar-se, a1lU, que em re\açlo t insIituiçlo ou majorIçIo da
trm- por medida provisória lImbém tem.... levantado lleIIIIlIhante 1JiUIllOIIfO. o qIII,

-.no, 11Io 110I )lIICCO procedeIlte. Sendo certo que a CoOIlituiçIo i' adia, pua O

llllII'Clcio finsnoeiro oeguinte, OI ofeilol da lei tn'bulúia, torIlIlIdo impoalve~ .
qUllldo definitivamente aprovada, a produçlo de SCUI efeilol no lIlOIIIIO exen:lcio em qUI
,editIda, nIo consei\lÚllOO vislumbJlr.qua1quer inconveniente 11I ediçlo de medida
provisória quo institua ou a1llllCllle tributo, deIdc quo 10 pnaorcVI _ Clpecllloa

lI'ataDdo qualquer pombUidlde de quebta do princfpio da lIllOrioridadc COftSItIIdo no

Ill. 150 da Consliluiçlo Feden1'

Para _, .- propondo 11Io a vodII;Io de medidas

provisóriu sobro matéria tn'buúria, o que 110I pIlOOO dceDcoessírio, mu a illllituiçlo de

lIIlII lII\IDdo a qual, JlIlI produzir efeilOl em doIermi-.Io exercieio n-iro'. a
coaverIIo da medida provisória em lei tenha se dado aI6 o úIlimo dia do exerclcio
1IlIOCedoaIe. o .... ptIIIIÍriI, a lIOIIO _. a observincia do monoiOllldo princfpio

COIIIlituoionaI da 1IllOri0ridade. pelo qual se veda i UniIo, &OI Estados, ao Dillrilo
Federal e &OI MuIliolpiOlS cobrv tributos no mesmo exercloio fInonceiro em quo haja lido
public:lda alei quo OI instituiu ou lllDlODltlU

Finalmenre. uma IlItima vcdsçIo material quo julpmoo oponuna
iJlspi...... em .ugcsllo ofcrceida pela noble Deputada e membro desta Comisslo,

SANDRA STARL1NO: referi... i ediçlo de medidas provisória sobre tema i' tratado
0lII projeto de lei sprovado pelo Conpsso Nacional e enviado ao Presidente da RapUblica
JlIlI unçIo ou veto. ou seja,ii sprovado \lIlO Lqislativo ma ainda 11Io ltIIIIfotmado em
lei. A norma proibitiva leria o ovidoml propósito de zelar pelu compel!nciu
institucionais do Congresso NaciOl1AI em face desses podere. legislatiVOl eXll'lOl'diniriol
coaferidos ao Poder Executivo.
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Outra questAo posta em relevo na maior porte das propostas em
exame diz respeito, à necessidade de ampliaçlo do pt'BZO de vipia da medida provisória
para sessenta dias.

Registre-se. por oportUno. que esta preocupaçio jà havia sido
evidenciada por ocasilo dos trabalhos da Revisio Constitucional. tendo sido bastante

significativo o niunero de propostaS revisionais apresentadas nesse scntido.

A expericncia prática. como observamos. demonstrou 05

inconvenientes da exigüidade do prazo hoje previsto para a apreciaçlo de medidas
provisórias editadas. Se parece certo que. em sua concepçio originiria, a enll1da
imediata em vigor c o ClIãtcr temporário de SUIS nonnu recomendavam o menor prazo
pauivel para a VIgência em nome da "segurança juridica" dos cidadios. também nio se
pode deixar de reconhecer que, de fato. este prazo de lrinta dias acabou lI2balhaDdo contll.
o Congresso Nacional e, em última aniJisc, contra essa mesma "segunnça juridica".
propiciando. em face das constantes perdas de eficàcia por decurso de prazo. indefinidas
reedições que prolongavam no tempo a provisoriedade das normas adotadas.

I.embrem-se os dadosjà'mencionados a respeito de 746 reedições
de medidas prOVISÓrias. decorrentes da perda de eficàcia de medidas não aprectadas no

prazo de mnta dias. Em estudo recente sobre a trmutaçio de cerca de 400 medidas
provisóriu em. entre os últimos dois anos. pudemos verificar que o exame de
admisiibilidade pelas comissões competentes. previsto como procedimento preliminar de
rito urgentissuno, nio tem Sido lcvido a efeito de forma. sansfatória, recaíndo tal juizo, na
imensa maioria das v..... em mios de relator designado para proferir parecer oral em

Plenàrio.

Assim é que uma providência csscncia4 a nosso ver, para se
impedirem as toumeras reedições de medidas provisórias. seria a ampliaçlo, para sessenta
dias, do pt'BZO atualmente prevtsto para sua apreciaçlo. merecendo integral acolhida, por
parte desta Relamria, todas as propostas de emenda apresentadas nesse sentido.

Em relaçlo às sugestões de se tornar expressa a ImpoSSIbilidade
de reediçio. entretanto. nosso entendimento é de que regra dessa ordem seria pouco
relevante ou eficaz para coibir 05 abusos até hoje verificados. O juizo sobre o que
consritui ou nio reediçlo tende a se tornar. algumas vezes. muito delicado. podendo a
vedaçlo de se reeditar dar azo a expedientes igualmente abusivos, como a introduçio de
alterações meramente fomws no texto que se pretenda renovar. Ademais. impedir, desde

logo, a reedição de medida provisória editada e uma vez admitida, ou seja, admitidos
seus pressupo5tOS de urgência e de relevância. seria wn contra!enso em face da
competencia do Congresso Nacional para verificar a exi5tência desses pressupostos e, se
for o caso, tambCrn de sua persistência no tempo.

o que propomos. ao mves de vedação li reedição de medidas
proVisórias. e <1 Introdução. no texto constItucional. de regras procedimentais mintmas
que, aliadas as limItações malen",s e a ampliaçlo do prazo de apreclaçlo. garantam.
efetivamente, a poSSibilidade de ma.J.or controle do Congresso Nacional s~bre a ediçlo
desses atos nonnanvos excepcionais pelo Presidente da Republica.

Um pnmciro ponto, que encontramos refletido tanto na Proposta
do Deputado ROBERTO MAGAUIÃES quanto na do Deputado MICHEL TEMER, diz
respeito à nCCCSSldade de Se dar status constitueional ao juízo de admissibilidade das

medidas proVlSÕrias.

A verificação dos pressupostos constitueiolWS da urpla e da

relevincia tem sido. como vimos, quase sempre relegado a segundo plano. tanto por pane
das COOlIssõcs competentes quanto por parte do Plenário do Congresso NacionaJ, tendo o
UIUIltO. na maior perte das vezes, e com • conivência du regras regimentais em vigor.
sido decidido por decurso de prazo. sem a efetiva produçio do juízo de admissibilidade
das medidas editadas.

Acreditamos que essa pràtica consagrada na Casa sobfe o UIUIIlO

mereça imediata reformulaçlo, e IIOUO propósito, com a apresen1aÇio do sub5titutivo em
anexo, é o de conttibuir para a mudança dos procedimentos hoje vigentes, em especial
porque este juízo de admissibilidade tomarà a s~ se aprovada a alteraçio constituCional
em apreço, maiores tarefas, que incluiria não só a venficaçio dos JlTCSIIIIlOSlOS de

relevância e urgência da medida. ma também dos novos requisitos materiais ora
propostos.

Nesta linha, POIS. de se dar destaque constllllcional às regras
referentes ao exame de admissibilidade das medidas provisórias, estamos proporn;lo norma

no sentido de que o juízo prCvio referente aos pressupostos constitucionais passe a
funcionar como verdadeiro pré~requisito para o eventual exame de mérito.

Ainda sobre o assunto. um sugestio vinda de vários membros
desta Comissio Especial propõe a mstituiçio de wna comíssio mista pennanente do
Congresso Nacional destinada a examinar a admissibilidade de todas as medid2s

pTOVlsànas editadas. O rato de atualmente se prever a consnnllção de comissio especial
para o exame de admissibilidade e mento das medidas provisórias tem praticamente
Inviabilizado este primeiro pronunciamento da comlS5io. justamente pela excessiva
demora decorrente dos procedimentos de constituiçio. instalação e eleição da respectiva
presldencl"

Acreditamos que. para que o juizo preliminar sobre a existência
dos pressupostos constituclOnalS possa ser feito em tempo hábil. sena de rato mlls
racional a institwçio de comlssio permanente. composta de membros renovavcis a cada
seasio legislativa, destinada exclusivamente ao exame das medidas edttadas. Assim. a
comlssio já estaria constituida. instalada c com sua presidcncla eleíta quando da
publicaçio de medtdas provisórias aurante o trmseurso das sessões legislativas ordinárias.

podendo o prazo para a emissão do parecer de admissibilidade contar-se efetivamente da
data da respecl1va publicaçlo. Tal nio ocorreria. evidentemente. nos casos de recesso do
Congresso Nacional. quando o prazo para apreclacio das medidas provisórias passana •
cOlltar-se a partir da instalação da sessio legislaliva extraordinária. regra que tomamos o
cuidado de incluir no substitutlVO em anexo.

0ulII. questio que nos parece relevante diz respeito à imposição
de uonna que induza o Congresso Nacional a apreciar as medidas provisórias editadas
antes de esgotado o prazo de Vlgênéia. P.,. tanto. propomos o sobrestamento de todas as

deli'benções legislativas - ressalvadas as que tenham pt'BZO constitucional determinado 
na hipótese de nio apreciaçlo de detenninada medida provisóna ate o quinquagesimo dia

de sua poblicaçio. Seria, a nosso ver, eficiente disposição procedimental para levar o

P1enàrio a exen:er sua competCncia nos dez diu restanta do pt'BZO constitucional,
evitalldo-se a perda de validade sem a devida aprecilçio congressual.

Sobre a a regulamentaçlo das relações juridicas decorrentes de
medida provisória nio convertida em le~ poreceu-nos adequada e conveniente a adoçio

de norma integrante da Proposta n" 26. da nobre Deputada RITA CAMATA: se. no pt'BZO

de seuenta dias após a perda da eficícia não for o editado o respectivo decreto legislativo.
tal compet!ncia falecerà, convalidaDdo-se todos os atol praticados durante a vig!1>cia da
medida provisória. Acreditamos que, assim, solueionar-se-io as pend!nclas decorrentes
de eventua1 inércia normativa por parte do Congresso Nacional.

Para os casos de ljJIO'I&Çio de projeto de lei de conversão e

a1teraç1o do texto originai da medida provisória, sugerimos a insrilUiçio de regra
especifica que contemple as relações jurldicas produzidas entre a aprovação do projeto

pelo Congresso e" sanção ou veto do Presidente da República. O que tem se verificado.
atualmente, é um vazio juridico em relaçlo a esse periodo intermediário, ficando os atos
nele produzidos sem fonte normativa definida, o que sem dúvida consritui falha originai
que pode ser corrigida nesta oportunidade .

Estamos propondo. ainda, a criaçlo de regra expl1cita que impeça
a ediçio de medida provisória ao final das seasõea legislativas e a entrada do Congresso

Naeional em recesso sem a respectiva apreciaçlo, o que nos parece cotrtrariar
liontalmCtl!C o espIrito da uonna constante do capuI do art. 62 da Constituiçio. Se este

prev! a COIlV.caçio extraordinària do Congresso Nacional em caso de recesso é polque
pressupõe'a riécessidade de imediata apreci>çio porlamentar da medida, nio parecendo
razoável ntan!er-se aberta a pos.ibilidade de, estando em vigor medida provisória
pendente de apreciaçio. considerar-se encerrada a sesslo legislativa em curso, entrando o
Congresso Nacional em r;cesso na data consritucional originariamente prevista.

Uma última alteraçlo constante do sub!titutivo proposto visa
somente ao aperfeiçoamento e • barmonia de redação do. tres dispositivos consritucionais
• art. 64, § 2', art. 66, § 6" e , awn. art. 62, § 4" - que preYeem procedimento

assemelhado: sobrestamento de todos os trabalbos legislativos, no caso de nio apreci>çio,
dentro dos pt'BZOS constitucionais, de vetos. projetos do Poder Executivo com solicitaçio

de urg!ncia e. agma, medidas' provisórias. Trata-se, apenas. de barmoniDr o texto e
lornar ,inequivoco que o sobrestamento de pauta aplica-se a sessões ordinárias e
exlll.ordinàrias, plenàrio e comissões, e nio apenas às seasõea ordinàrias da Casa, como
até hoje vinha se firmando entendimento.

Estas, em slntese, as modificações consrilttcionais que nos
parecem efetivamente contribuir para o aperfeiçoamento do modelo normativo das
medidas provisórias, sendo nooso voto: I) pela aprovaçio da PEC n' 02195, na forma do

sub!titutivo apreseotado em anexo; 2) peta prejudicialidade das apensadas. nos termos do



17302 Sexta-feira 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1999

ui. 163, ÍllCiIO m, doRqimeDlo~; 3) pelaJlIf!iudieialidlde, ainda, das Emendas de

o'sOI, 02. 03 em facedoquedilplleo art. 163, ÍllCiIO V, dolllOllllOllqimcIlID.

i ao No.- de apnl\'IÇio de projeto de lei de
cocwordo • aIterÍçIo do lexto original da medida provisória, esta
_ ... inlqraIment. em vigor até que oeja sancionado ou

\'MIlIo o reopecIÍYO projeto de lei.

SaJa da CGatiIIIo, 0IIl de de 199.

SUBS1Tl1JTIVO Á PROPOSTA DE EMENDA À CONS1TI1JICÁO N' 02, DE

Im

Art. 64 ...•......•..••.•••••..•.••.....•......••.••••.•.........••.•..........

i 'J! Se, 110 .- do parígrI1b anterior, a <:amara doi
~ • o s-Io FedanJ nIo lO JIIIIIifioItare oobre a
JlI'IlPOlIÕÇIO. 'cada qual,~ em até quarenta e CÍIIC<J

diu, oobreIIar-lO-Io todaJ u demais deIibtnções legiJIativu da
nIpICIiva eu.. com -.çIo das que tenham prazo COIIJIitucional
doIomiDado.lIé que lO u1time a voIal;io.

Art. 66 .

A11«a OI an.. 57, 62, 64 e 66 dI
COIIIIÍIUÍÇiO Federal e dá OUtrlS providêllciu.

As Mau da Cimara dOI Depulados • do Senado Federal, nOI
......... do ano 60 da CONIituiçIo FedenI, ptoml1aam a lOlPlinte emenda ao texto
COIlIIilUCional:

i 6' EsioIado sem apre<:iaçio o prazo estabelecido
110 i 4', oobreIIar-lO-Io todaJ u demais delí\lerações legisIativu

do Coapuo Nacional ou de lpIIlquer de RIU C..... com
-.çIo das que tenbÍm prazo c:onstitucional delenninado, alé que
..opnciado o veto.'

An. (' O ano 57, § 2', o In. 62, o ano 64, § 2' • o ano 66, §6',
lodol da COl1llituiçlo FedenI, passam a vigorar com a redaçIo seguinle:

Art. 'J! O Collpeuo Nacional procedaá à adequaçio d. RIU

IIOIIIIU ÍIIhmU 10 dispoolo _ Ennda 110 prazo de _ diu, dtUrmlnando aiDda a
c:riaçIo do eem.Io ...~ cqja~ suà renovada a cada _

JeajsIativa, pua a .-...o doa pIRICOtllI l'OforeI>la à 'dmissiNlidadade de lodas u
modidu pnMtóriu ediIadu.

"Art. 57 ..

§ 2' A _ legislativa nIo seri inlerrompida nem

encerrada sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes

orçamenIàriu ou a apreciação de medida provisória em vigor.

An.62. Em caso de urgõncia e releVància. °Presidenle
da Ilopübliu poderà editar medidu provisórias. com força de lei,

devendo sW>meli-lu de imediato 10 COI1Jl'e"O Nacional que,
estando em rcceuo. será convoc&do para se' reuriir
exttaordinariamente no prazo de cinco diu. .

pubIieaçIo.

Sala da CcmisaIo , em

DeputadoALÓ~SI~
// ltIlIator

COMISSÃO qngAL DlSIlNADA A EM1JJll PAUCER SOBRE A nc w

Altera us .m. 57. 62. M < 66 da
CoftSmulçio Ft:dernl c dá OUlms prOVidênCiaS.

sllllSTlTVTIVO Á PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUlÇ,\O N' 02. DE
199!l

PARECER REFORMULADO

1.11- RELATÓRIO EVOTO DO RELATOR

de 199.Sala diCOlIlisslo. em. de

Rdilrmulo, lÍlIdI, eis tennoI finais do puocer original, sendo meu
VOlO 110 aemido da aprovaçio da ProjloIta de Ernen<M à Constituiçio n' 02/95, na forma do

SlIbaiIulivo 011 propoeIO. da • re.itiçio das demais P""IX*U apensadas, bem como das
EmeDdos apraenlIdd.

Durante II dilCllllio do parecer sob<e II matéria <m lbeo. "'ta

Re1atona convenceu·.. do acerto de af81JllllS .ugestões apresentadu por membros desta

Comissio com vista 10 aperfeiçolmento do texto final do substitutivo. Amm. usando da
faculdade que me concede o inciJo XI do In. 57 do Regimento Inr.mo. reformulo meu

puocer inicial e apresemo novo suiJltitutivo ~ apn:c'açio desta Comi55io, cuja forma

final CIICOIllll-se em anexo.

matéria:
i I' É vedada a ediçlo de medidu provisórias sobre

I· pénal;
11 - que nIo poID ser objeto de dele8açiO, no' lermo.

do art. 61, i ('; "
m • já diaciplinada em projelo de lei ap~ pelo

Coapeuo Nacional e ainda pendente de unçIo ou veto por pane
de PnIidente da Rapúblíca.

i 2' No caso de medida provisória que implique
lMIIluIçIo ou mojoraçIo de tributos, seus efeilOlsó se produzirio
............ ftllMCOiro IOJPIÜII' se convertida em lei alé o último

dia daquole tlII que houver sido editada.
i 3' A doIiberaçio do Congresso Nacional sobre o

iMlllÓ du lIlIdldaa prcwisóriu dependeri de juízo prévio sobre o

~dellll'~COftSlituci<mai•.
i 4' S. a medlda provisória nIo for apreciada em alé

ciIIqQonla dlu COIlIIdeI do ali pul>Iicaçio, sobrestar-lO-lo todas

u~ IIIlIlatlvu do COflIrIIIO Nacional e de SUIS Casas,
COlIIIlCeeçio das quelanlwn prazo conatitucional detennirwlo, até

que .. prooede' eprwelaçIo.'5" Ela _ da T-.o do CClftllI'CIIO Nacional, o

~ do que ll'ItI o l*iIralb lIlUrior ClClIIlIMe-à a pIIIir da
ilIIlaIIçIo da ..... IItiIladva-.onliMriL

i 6" AI lItIdldM provililriu ptrdorIo Ificicla, dade a
ediçIo, li nIo Illrtm COItWIIidu.. lei 80 prazo da _ diu
a__de ali pubIicaçIo, -.Ivado o~ no"f ao, c/evondo
o~ NIlIioMI diIcipIioW, por decreto JeaisIativo, u
raIIçlleI jurIdicudoIie.-.-.

,.,. mo edíIIdo o respoc:tivo decreto lqiJlativo até
_ diu apóia perda de eficicia de medida,~

todoa 0I1lAl1 pndc:adoe 110 poriodo do aliviIInciL
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As Mt:Sa5 da Câmara dos Dt:putados c do 'S~nado Ftdernl. nos

lermos do art. 60 da ConstnUlção Ft:deral. promulgam a segulnle emenda ao tt:X(Q

constitucional:

Ali. I' O arl. 57, § 2', o an. 62, Oan. 64, § 2' e o I!l. 66, §6',
lodo. da Conslituiçio Federal, passam a vigorar com a redaçio segumle:

§ 2" Se. no caso do parágrafo antenor. a Clima.rn dos

Depumdos c n St:nado F~deml não ~t: mamtestar~m sobre a

proPOSiçãO. cada qual. aUceSSlVamentc. ~m ate quarenta c CinCO
dIas. sobreslar-se-ào 'odas as demaiS delibernções Jcg;shmv3s da

respectiva. CilS3. com exceção das que lt:nham prazo

constitucional d~tennmada. até que se ultime II voração.

"Ali. 57 . AlI.66 .

§ 28 A sessio legislativa 010 sem Interrompida nem

encerrada "lO a aprovaç!o do projeto de lei de dimrizes
orçamentãrillS ou a apreciaçlo de medida provisória em vigor,

vedada a apll:Ciaçllo de qualquer ourra materia no periodt>
excedente.

§ 6° Esgotado sem apreciação o prazo estabeleCido

no § 4', sobrestar·.e·io lodas as demaIS delibernções legislativas
do Congresso Nacional ou de qualquer de suns Casas, com
exceç!o das que tenham prazo constituCIonal determmado, até

que seja apreciado o veto."

Art.62. Em caso de urgência e releVância., o Presidente

da República poderá editar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê·las de imediato ao Congresso Nacioual que,
estando em recesso, será convocado para se reunir

extraordinariamente no prazo de cinco dias.

§\' Sem prejuízo de outras disposições
conslttueionaís sobre o assunlo, é vedada a edíç!o de medidas
provisórias sobre matéria:

I· relativa.,
a.) nacionalidade. cIdadania, direitos políticos c direito

Ali. 2' O Congresso Nacional procedem à adequaç!o de suns
IJOIJII" illletnao ao disposto _ Emarda no prazo de sessenta dias.

Ar!. 3' Esta Emenda Constítuoíonal eotm em vigor na data de sua

pub!icaçlo.

SaladaCOlDlssio~em.

lJepuWlo YSI
. Relator

eleito";!;

IIJ. PARECER DA COMISSÃO

stlJ!l1'mJlTYO ADOTADO PELA cOMISSÃo Á PROPOSTA DE EMENDA À
CONSrnmçAo N'~,DE 1m

Estiveram presentes os Senhores Deputados Saulo Queiroz,
Presidellte, Jairo Carneiro e AdylSOll Motta, Vice-Presidentes. Aloysio Nunes
Femira, RtIator, Pedro Novais. Adylson .Motta; Márcio Reinaldo Moreira,
~ e.tos ~o, Milton T • Coriolano es e El\iicio Símôes
titulares; ArmaDdo Com, Jarbas L" Welson G ' " e SIIIIdra Starlin(l,
supIeaIes. .

A ComisslJo Especial destinada a proferir parecer ã Proposta
de Emenda à COllStituiçllo n° 2. de 1995. que "dá nova redação ao Artigo 62 da
Constituiçlo Feder.tI". em reuniio ordinária realizada hoje. opinou, contra o voto
do Deputado Adylson Moita, pela aprovação da Proposta de Emenda ã
Constitui.1o UO 2-M5, na íóJma do substitutivo, e pela rejeição das de nOs 8/95,
13195, 18195, 26195 e 52/95, apensadas, e das emendas de nOs 1, 2 e 3,
apresentadas na Comissão, nos tennos do Parecer Refonnulado do Relator. Os
Deputados AntôniO Carlos Pannunzio e Prisco Viana apresentaram voto em
separado. Os. DeputJldos Milton Temer, SlIIldm Starling e Coriolano Sales votaram
com'reStrições,

§ 6' NIo editado o respeclivo decreto legi.lativo Ilé
.....nta dias apús a perda de eficácia da medida, considerar-se..Jo

convalidados lodos o. alo. praltcado. no pertado de sua vigência.
§ 7' Aprovado projeto de lei de convmio alterando o

lexto ungIDal da medida provlsona. t:stl manter-se..

integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o
respectivo projeto.

b1direllO penal e processual penal:
c) organlzaçào do Poder Judícilmo c do Ministério

Público. a carreira. e garantia de seus membros:
d) planos plunanuals. dlretnzes orçamentárias.

orçamento e créditos adicionaiS, ressalvado o previsto no ano 167,

§3 lt
:

tl - reservada alei complemenrar.

111 - de com~têncta exclUSiva do Congresso NaCional

dU pnvauva da Câmara dos Deputados ou do St:nado federal:
IV - ,Ia lh~clplmada em projeto ut: lei aprovndo pelo

Congresso NaCIOnal c pt:ndcnte de sançào tlU \-cto por pane do

Presidente da- Republica:

V - que tenha Sido objeto de \ ero presidencIal e

pendente de apreCIação pelo Congresso NaCIOnal
§ 2" Medida provfsóna que rmplrque IOstlhltçio ou

majoração de tnbutos. exceto os prevIstos nos ans. 153. I. 11. IV.
Ve 154. lI. so produzirá efeitos a pantr do exer'CICIO segumte se

convenl(ia em lei -ate o ulumo dia daquele em que houver sido

editada.
§ 3" A delíberação do CongressO NaCional sobre o

menta das medidas provIsónas dependerá de JUIZO préVIO sobre o
atendimento de seus pressupostos conStltuclOna,s,

§ 4" Se a medida provisória. nàQ for apreciada em até

cinqüenta di.. contados de sua publicação, sobrestar·..·lo todas
as deliberações legislativas do Congresso Nacional e de suas
Casa!, com. exaçio das que tenham prazo conslthlCional

determinado, até que se proceda li apreciação.
, § 5' A.< medidas provisórias perderio eficícil. desde

a ediçlo, se nIo forem convertídu em lei no prazo de sessenta

di.. a contar de sua publicaçio, ressalvado o disposto no §7',

devendo o Congresso Nacional disciplinar. por decreto legislativo,

as relações juridícas delas decorrentes.

Art. 64 , .
Altera os arts. 57. 62. 64 e 66 da

Conslttuiçio Fedeml e dá outras providênciu.
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As Mesas da CImm dos Deputados e do Senado FcdaaI, lIOI

, - do lJl. 60 da Constituiçlo Federal, promulgam a seguintc cmonda 10 tcxlo

-m.cionlJ:

AlI. I' 01Jl. S7, § 2", om 62, o lJl. 64, § 2"eolJl. 66, 16",
....daConstituiçIo Federal, pusam a vigonr com a rcdaçIo seguinte:

"AlI. S7 ..

§ 2" A _ legislativa nIo scri illlCllOlllpicllllClll

CllCCITIda sem a lJlllIVIÇIo do projelD de lei de dirclri2la
0IÇlIIncnlíriu ou ~ apRCiAçIo de medida proviIória em vip.
vedoda a apRCillÇlo de qualquer outra ~a no pecfodo
CXl:Cdcntc.

All.62. Em caso de~ e Idcvtncia, o PIaidelllc
da RcÍlúbIica podctá editar mcdidu proyjoóriu, COIII força de lei,

cIcwndo Slàncl!-Ias' de imedillo 10 Conpaoo NacioMI que,
cslando em recesso. scri convocado pII1l se. mar
cxtnonIinuiamentc no pruo de cinco diu.

§I" Sem prejuízo de outras disposiç3cs
constitucionais sobre o assunto. é vedada a ediçlo de medidas
provisórias sobre matéria:

1- relativa a:

a) nacionalidade. cidadania, direitos politicos e direito
eleitoral;

b) direito penal e proccssnal penal;
c) organizaçlo do Poder Judiciário e do Ministério

Público, a clUTCira e garantia de seus membros;

d) planos plurianuais. diretrizes orçamentárias,
orçamento c créditos adicionais, ressalvado o previsto no art 167,
§3';

11 - que vise a detençlo ou scqflcstro de bens, de
poupança popular ou qnalquer outro ativo financeiro;

m- reservada à lei complemenlar,
IV - de competência exclusiva do Congresso Nacional

ou privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
,V - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo

Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto por parte do
Presidente da República;

VI .. que tenha sido objeto de veto presidencial
pendente de aprcciaçio pelo Congresso Nacional.

§ 11 Medida proVÍsória que implique instituição ou
majoraçlo de tributos. exceto os previstos nos arts. 153, I, 11. IV.
V c 154, lI, só produzirá efeitos a partir do exercício seguinte se

convertida em lei até o último dia daquele em que houver sido
editada

§ 311 O Congresso Nacional poderá detenninar a

rcjeiçio da medid~ províSÓria., sem exame do mérito, quando

entender nio estarem atendidos seus pressupostos constitucionais.
§ 4° Se a medida provisória não for apreciada em até

cinqllcnta dias contadhs de sua publicaçio. sobrestar-se-ia todas
as deíiberaçõcs legislativas do Congresso Nacíonal e de suas
Casas, com exceçio das que tenham prazo constitucional
determinado, até que se procede à apreciaçlo.

§ S' As medidas provisórias perderllo eficàcia, desde
a ediçio, se nlo forem convertIdas em lei no prazo de sessenta
dias a contar de sua poblicaçio. rcssalvado o disposto no §7",

devendo o Congresso Nacional disciplinar. por decreto legislativo,
as relações Juridicas delas decorrentes.

§ 6" Nio editado o decreto legislativo referido no
puàgrafo anterior, as relações juridicas constituidas e decorrentes
de atos praticados dUI8Dte a vig!ncia da medida provisória
conservar-se-io por ela regidas.

§ 7" Aprovado projeto de lei de conversio alterando o
texto original da medida provisória, esta manter-se-à
integralmente em vigor até que ele seja sancionado ou vetado.

§8" O Presidente da República poderá renovar a
medida provisória uma só vez, quando decorrido o prazo de
.....nta dias sem pronunciamento do Congresso Nacional.

Art. 64 .

§ 2" Se. no caso do parágrafo anterior, a Cimua dos
Dcptrtados e o Senado Federal nio se manifestarem sobre a
proposiçlo, cada qnal, sucessivamente, em até quarenta e cinco
dias, sobrestar-se-lo todas as demais delibctaçõcs legislativas da
rcspcctiva C.... com exccçlo das que tcnbam pruo
constitucional determinado. até que se ultime a votaçlo.

Art. 66 .

§ 6' Esgotado sem apreciaçio o pruo estabelecido
no § 4". sobrestar-se-io todas as demais delibc~ legislativas
do Congresso Naclonai ou de qnalquer de s..... C..... com
exccçlo das que tcnbam prazo constitucional determinado, até
que seja apreciado o veto."

Art. 2; O Congresso Nacional procederá à adcquaçlo de suas
normas internas ao disposto nesta Emenda no prazo de .....nta dias.

publicaçlo.

Sala da Comissio, e

VOTO EM SEPARADO
DO DEPUTADO PRISCO VIANA

No quadro das reformas constituciouais em discussão, a situaçlo que

se criou com a exomiticcia do poder presidencial de editar medidas provisórias tem suscitado

reações naturais dentro e fora do Congresso Nacional.

810 incontâveis os malefIcios advindos da prática viciosa que se insta

lou no àrnbito dasre~ entre os Poderes. em face da proliferaçio indiscriminada de cditoo

com torça de lei, concebidos para o malogrado sistema parlamentar de governo, cuja utiliza...

çio, todavia, veío ocorrer em meio &O regime presídencialista confirmado por consulta pIo

biscitária.

A extensa tila de atos legislativos extraordinários do Governo. pen

dentes de deliberação. velO atropelar a pauta dos trabalhos congressuais. diante da perplexÍw

dade causada pela impossibilidade de apreciar tantas medidas proVisórias. sobre as mais dife

rentes matérias, de discutíveis urgência e relevância.

Por outro lado, o curto prazo fixado para sua eficácia liminar engen

drou o expediente da reedição sucessiva, frustrando longos esforços para enxugar o ordena

mento juridico btasileiro, com a eliminação de milhares e milhares de diplomas legais cuja

vig!ncia e exegese desafiam até aqueles que se ocupam profissionalmente do Direito.

Maior complexidade advém desse instituto, a cada reediçlo. quando o

Poder Executivo nio se limita a renovar-lhes a eficàcia, indo além, com pequenas ou quase

impcrccptiveis alterações. que afetam, poréin. a substância do direito legislado a titulo provi
sório.

Depara-se o Congresso sob a contingência de, passados vários meses

da publicaçlo de uma medida provisória, defrontar-se com situações já amplamente constitu

ídas c consolidadas. determinando sua conduta meramente homologatória da iniciativa presi

dencial.
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Em scu! tI8çOs mais visiveis, o cenário afigura... 1ll2Ís pICjUllicial do

que aquele já vivido pelo País, no período autoritário. que muito abusou do seu instrumento

legislativo, precisamente os decretos-leis.

De fato, pelo meno. sob o aspecto temático, a Cana de 67 e suas

emendas autolimitaram o campo de abrangência do decreto-Iei. ao passo que. no tocante às

~das provisórias, somente a jurisprudCncia da mais alla Corte tem podido construir, via

interpretaç10 siSlemárica, alguns biJizamentos á atividade legiferante presidencial.

Recordem-sc, por exemplo, os debates doutrinários e jurisprudenciais

que já sc estabeleceram sobre a viabilidade de medida provisória em matéria penal. ou em
,ede tributária.

Preconiza·sc. "",im. a regulamentaç10 do ill!lituto das medidas provi.

sórias, nio apenas introduzindo alterações em sua disciplina consrilUCional e regimental. mas

podendo vale...e tombém'o Congresso Nacional do que preve o parágrafo ilnico do art. 59 da

Cana de 88, sobre a ediçlo delei complementar para normatizar o processo legiferante.

Estes os termos e objetivos que inspiraram a presente contribuíçio ao

aperfeiÇOlIllento das Instituiçilcs e da Lex Fundamentalls. consubstanciados na minUla de

,ubstilUÚvo que ofereço ao exame d05 nobres Colegas.

Conquanto louvando o esforço e a proficiencia com que se bouve o

ilustre Relator da matéria, como o demonstra o nolável parecer ofcrlado á cOMidetaç1o da
doUla Comissio, ouso objetar que a IOluçio notlllativa a que cbegou S. Ex'. cOMubstanciada

no Substitutivo de sua lavra, á PEC 02/95, se ressente de alguns senilcs e lacunas. e, ao intuito

de saneá-los e de aprimorar o trabaIbo, ofereço texto alternativo.

Assim, por ~xemplo, a reedição da medida, para forçar a delibcraçlo

CODilfCS5ual, é incompatível com o regime democrático e presidencial. no qual o Poder Exc

cutivô deve ter condições de governar com a Maioria e Ievá-Ia a decidir a matéria legislariva

de seu interesse: a nio manifcstaç10 do Congresso, no prazo assina1ado, deve asJim ser en

tendida como rejeiçlo tácita, e Dia o contrário, soluçlo que caracterizou o regime autoritário;

.A sua vez, a provido de o Congresso Nacional regu1ar as rellÇÕCS ju

ridicas decorrentes de medida provisória, que Dia se convena ou não seja publicada como lei

antes de expirar o prazo de sua vigc!ncia, afigura-se inconveniente ou inadequada juridicamen

te, seja fazendo.o mediante decreto legislativo, seja mediante projeto de lei. No primeiro

caso, ccrlamente invariavelmente se configura a eXn"apolação legislativa do Congresso, ao

regular. por decreto legislativo, matéri.. para .. quais a Coll!lituiç1o preve a ediçlo de lei

ordinária; no segundo caso, poderá ensejar a ínvasio de competência pelo CongfC$SO, sempre

que se tratar de matéria reservada à iniciativa legiferante presidencial. além de sujeilá·la ao

veto, com o que se devolve ao Presideqte da República o juízo sobre a prcvalencia dos efeitos

da medida provisória.

Por outro lado, norma tmnsitória deveri dispor sobre as medidas pro

visórias pendentes de apreciação pelo Congresso Nacional, em relaçio às quais não será con

veniente impedir·se a rcediçlo. em virrude nio só de lerem sido ediladu sob outro regramenjl

to constitucional mas também porque o acUmulo dessas impoSSibilita sua apreciaçio em tem·

pobábil.

Creio indispensável rever a proposla da relatoria, .. partir de outras

contribuições que aportaram a esla CoUÚssio, a exemplo das várias palestras aqui proferidas,

mim tombém á luz das idéias e sugestões contidas em dive"", prDp05içilcs anàIogas, em

tdmite no Senado Fedetal (especificamente das PECs 1.4. 11.20 e 65. de 1995), e d05 pare

ceres lá também produzidos pelO5 colegiados técnicos, que nos trouxeram observlÇÕCS prcci·

05IS acerca do ill!lituto da medida provisória.

Propugno, po;" pela adoçio do seguinte SubstilUÚVO:

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 02, DE 199!

Altera 05 arts. 57, 59. 62, 64 e 66 da

Coll!lituiçlo Fedcral e determina outras

providencias.

Ao Mesas da Cilmara dos Deputados e do Senado Federal. nos termos

do art. 60 da Consrituiçlo Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto consrilUCiona1:

Art. 1° Os arts. S7, § 2° • 64, § 2°. e 66. § 6°. da Coll!lituiçlo Federal

passam a vigorar com a redaçio seguinte:

"Ar!. 57 , .

§ 2° A sessio legislativa Dia serã interrompida nem en·

cerrada sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias

ou a apreciaçio de medida provisória em vigor.

Ar!. 62. Em caSo de relevància e urgc!ncia, o Presi

dente da República poderá adotar medidas provisórias. com força de

lei ordinária, sobre as seguintes matérias:

I - as de sua iniciativa privativa, referidas nos

incisos Iell. alin... a e e do § 1° do art. 61;

11 • finanças públicas e matéria tributária, exceto

as leis referidas nos arts. 165 e seguintes. mas ressalvada a abertuu

de crédito extraordinário (ar!. 167, § 3°);

1II - moeda e câmbio;

rv -defesa territorial, civil e do meio ambiente.

§ 2° É vedada a cdiçl!o. através de medida provisória,

de matéria:

1- penal e processual penal;

11 • econômico-financcira, de que decorra indispo

nibilidade de ariv05 financeiros ou da poupança popular.

1II • que Dia possa ser objeto de delegaçio legisIa

úva(art. 68. § 1°);

IV • para a qual baja prévia cxigc!ncia coll!litucio

nal de au1Orizaçio legislativa;

v - disciplinada em outIa medida provisória pen

dente de aprcciaç10 pelo Congresso Nacional;

VI· já disciplinada em projeto de lei aprovado

pelo Congresso Nacional e ainda pendente de sanção ou veto por parte

do Presidente da República:

VII - que t~nha sido objeto de veto presidencial e

pendente de apJCcíação pelo Congresso Nacional. no prazo do 3rt. 66.

§ 4°.

§ 3° Medida provisória que implique instituição ou majo

raçlo de tributos. excetuadas as hipóteses previstas nos arts. 148. I.

153, I. lI. IV e V, e 154, lI. 50 produzmi efeitos no exercicio financei""j

ro seguinte se convenlda em lei até o ultimo dia daquele em que hou~

ver sido editada.

§ 4° Publicado o texto da medida provisória., que terá vi

gencia imedíata, o Presidente da Republica deverá submetê-Ia de

imediato ao Congresso Nacional que, estando em recesso, será convo

cado pam se reunir extraordinariamente no prazo de cinco dias.



. 17306 Sexta-feira 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1999

~ 5° A deliberaçio do Congresso N""iooai sobre o mérito

das medidas provisórias dependerá de juizo prévio sobre o atendimen

to de seus pressupostos constitucionais e os requisitos de admissibili

dade juridico-constitueioOJll e de adequação financeira e orçamentá

ria. se for o caso.

§ 6° Se a medida provisória aio for apreciada em até ses

sentA dias contAdos da sua publicaçio. sobrestar-se-io todas as delibe

rações legislativas do Congresso N""iooai e de suas Casas, com exee

çio das que tenham prazo contitueiooai determinado. até que se pre

ceda' apreciaçio.

§ 7" Em caso de recesso do Congresso N""iooai. o prazo

de que tratA o paIigrafo anterior contAr-se·á a partir da inmlaçio da

seasio legislativa extraordinária.

§ 8° As medidas provisórias perderia eficàcia se aio fo

rem convertidas em lei no prazo de noventA dias a contar de ,ua pu

bl~. ressalvado o disposto no § lO. convalidando-se os efeitos

produzidos no \!"IÍodo de ,ua vigcncia; inadmitidas ou rejeitadas, se

ria nulos todos os atos praticados desde a sua ediç,io.

§ 9° A medida provisória inadmitida ou rejeiWla, ou a

que perder eficàcia, será tomada insubsistente por ato do PresidenteI
do Senado FedetaI, vedada em qoaiquer caso a sua reediçio ou das

ltlatéri8s'oola contidas. na mesma seasio legislativa em Cut1O.

§ lO. No caso de amvaçio de projeto de lei de coaver·

sIo, com altemçio dO texto ori ai da medida proviJ6ria, esta maa
ter_i integralmente em vigor r~ que aeja sancionado ou vetado o

reapoctivo projeto de leL

§ 11. Setldo a medida provisória aprovada, SllIII altençIo

de mérito. serà o seu texto encaminhado em autóp'af0l ao l'teIideaU:

da República' pora publicaçio como lei. Aprovado o projeto de lei de

COIIVefIIo, serà ele enviado. sançio do PteIidetrte da RepI\bIica.

"Art. 64 .

§:ze- Se, no caso do paIigrafo llIll:rior, a amara dos De

pulados e o Setlado FedetaI alo se manifestarem sobre a propooiçIo,

cada q\taI. sucesaivamente, em até quarenta e citlco diaa, sobreItar_

lo todas as demais dehõetaçllea leaia\alivu, em ...-onliDiriu ou

a1Iaordinàriu, da respectiva Casa, com exceçio das que tellbam

prazo COIlItitucional determihado, até que se ultime a volaçIo.

Art. 66 .

§ 6° Esaotado sem apreciaçio o prazo estabelecido no f
4°, _·..·10 todas as demai, deliberaçõea leaWativaa do Con

...... Nacional ou de qualquer de ,nu CuIa, em ...- onliDiriu
ou exItIordinírias com exceçio das que tenham prazo c:oastitucio

nalmeriul determinado. até que aeja apRCiado o-."

Art. 2° O Cempsso NICIOIW procederà' adequaçio de IUU tlOIIIlU

__10 diIpOIlD _ E-m no prazo de aeaettta diaa, determiDaDdo ainda a criaçIo de

ca.iIIIo lIIiIIa permaIICII1e, cuja COIIIl""Íçio serà tetIllV&da a cada sesaIo leIiJlativa, a qui!

... par~ proferir pueca- quanto &OI preuupostoS de uzFDcia e reIevIaeiI, 10

jláo de adatiaaibilidade juridíco-constitueional e fitlanceito.orç se Cor o _ e

....... sobre o mérito de cada medida pmvíJória, e1abontldo o respectiWI pnIjaID de

lei de caavanIo, em caso de emendattten1o.

Art. 3° As medidu pmvilÓriU edi1Idu llIi a dala deaIa e..da,

\lIMIIlIeIde delibençlo cio Coqraso NlCiona\, poderio ser recditadu \l1li& 6Dica vez.
Ai!. 4° Esta Emenda Cotlllitucional entra em vigor na data de ,ua

publicaçio.

Sala da Comissio, em4 de .u""". de 1997.

~~.-:::::.. /.~
Deputado P. CO VIí\NA

PPBJBA'

VOTO EII B!PAIWlO DO BlL ANTONIO CARLOlI PANNUNZIO

I • RELATÓRIO

O Substitullvo apresentado 1*0 Deputado AIoyIlo NUIlM Femlira à
PEC n" 2Ill5 caminlul, a meu ver. na dir8çIo l*1a para dar à Medida PlllVil6ria um
enquadramento condizenlll com o equillbrio ao. l'odM8I •• HlIurança juridlca da
1OCiedada.

Par um lado. tralá da limitar c:laraI-u o imblto mataria! da Madida
PlllViIórla, cujoI lXlI1lornoa .inda~ inIutIclanlaman dallnldca apóa oilD
anca da vig6ncla do d11pCl1it1vo COIlItituclonaI

Par outro lado, prllCIlIII lIYilar. rclIna dtIImoraJizant8 d.. reediçl5eG,
por melo da regru que induzam à ráplda apIJCiaçIo das Medidaa ProviIória& 1*0
COI1Ql8UO Nacional. Esta me~ llIIIII aoIuçIo mala adequada do que •
prolbIçIo PlD a almpl.. da raadIçIo. que tomaria • madIda prll'M6rIa uma eap6cie
da dacratD-lai ia a_o No~. como .. racorda. o dacurIo da PlBZO HlI1
a apnICiaçIo paio CongI1lllO equiva1la à aprovaçIo, dando ao Govamo o baneflclo
da obIlruçIo patlamantar para m-~ _ vontada lIÇbnl • opoaiçio.
ProIIllr a raadiçlo da medida prll'M6rIa uria fazer • nIo-aJlfBCiaçio equivaler a
rajalçio. O banallco da obatruçlo .. InvaIlarIa. deaaa modo•• fal/OI' da opoaiçIo.
nIo como melo da retardar • dacIIIo do legiIlatIvo a provocar llIIIII eventual
MgOCIaçIo •.o que , Iagftimo • mala como axpadiantll para produzir um l8IIultado
em untido contrário 80 pretendido paio Govamo, lIlI1 que tall8lUltado lanha Ildo
a1lIIlvamanta deliberado pala maioria • o que cartamenla nIo , Iagltlmo. nem ullUlll
nu demol::radu. .

É oralafórIo.

11· VOTO EM SEPARADO

'MeU volD buEa aprimorar • propoala do lluatre relator dentro do
;ínaamo an10qua bàaIco por ala adoIado. . '..

No 6mblto rnatartaI, o parjgrafo 1" do art. 62 dava trwar uma
dallnIçIo mala tllCilInIlV& 11; a meu ver,' mala pracl..,das vadaç6M à edlçIo de
Medlda l'nlYiIórla. . _

. . Par.. razIo. auglro a aIleraçio da r8daçIo do lnclIo I, do parã,gmo
1", do art.: ll2 para incluir ..a1r~ •••• ar!' a "d", bem como o lICléIclmD'ab mesmo
atlIgo da. r:naIs doia InciIoa. raproduzindo no contaldO final .. HrnItaçgeaque o ~,.
88. 5 1" da Conatilulçlo impila ao l*) da dalagaç(o Iaglalatlva.

O 5 'Z' do'lUbIlilUtivo do ralator atenda à praocupaçlio. com a qual
concordo. da evitar que a Medida PlllViIória aaja uada para elidir o principio da
antarIoridada lIIIt mal6rlII~, caba,' no en1attto. excetuar ai, OI impostos
aminentamanla regulatórioa ( Jmportaçlla. Expcxtaç6aa, Produtoa Indu.tr:ie~.ll.
ClpanIçl5aa Financeirul, como. ConatituIçIo já faz no HU.rt. 150 f 1°. .

Pciucoa n8llla Casa negariam 80 Ex8culivo um inIlrumanto como a
Medida. PlllViaória. para responder prontamente aos faloa da vida
eCOl1Õrt1lco-financetra. por exemplo. Eatea, mormente num paia como o BrulI ainda
lutanc;Io para superar uma longa hiatória de inatabilidade. muitas _ adquiÍe uma
velocidade pouco compatf~ com O ritmo notmaJ de deüberaçio do PlIriamento.

Da que rnanetrll preservar • segurança juridica da lOCiaclade HlI1
tolher a capacidade de açio do Poder Público em aaaun10 como a dafeaa da
8lIIabi1ldade econ6mica. em que a presteza da açIo é fraquent8menta cruclal para •
eua eficácia?

PlIt'8 isto, é preciso que o Congreaao .. habilita. deliberar efetiva a
pronta~nta sobra as Medidu Proviaóriaa que vim à aua apraclaçio. O
~batitutivo.do~~ Nunes Ferreira enfrenta o probIama por melo da
uaa PfllVid6ncIaa: pnrnetrll. detetminando taxalivlImente o bloqueio daa
dell~ do Congresso e da ambu aa suaa e- quando o PlBZO para
8precjaçio de uma Medida Proviaória ealfver para expirar: segundo aatendando
esse prazo de trinta para _nta diaa. '.'
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Quanto à primeira provid6ncia, o RlIllimento Comum já prev6 no lIIt.
16 da Reaoluçia n". 1/69 a possibilidade de 8Pf8CÍlIÇiO da MCida PIOIIÍIÓI'i8 lIIII
regime de urg6ncia, sendo a lMdo Pl'Clll'llllllda, automalicamenta, até decido final,
cao a matéria nio aaja apreciada até cinco dia antea do ténnino do prazo 1egaJ. se
a norma regimental nio tam sido aplicada pela Mesa do Congl1l88O, é certamenta
porque ma, com o IBlpaldo tácito do conjunto da CaB, nIo viu até haja
convani6ncia em paraiisar o Poder Legilllativo a fim de forçar a apreciaçIo de uma
Medida Provil6ria. Sugiro a .uPJW8lO dM1a parta do Suballutlvo.

Quanto à segunda prcvid6ncia, pode~ estranha a idéia de~ a
dilataçAo do prazo poua na verdade dar maia ceIaricIade à apreciaçlo de Medida
ProviIória pelo Congrwsao Nacional. Ac:ontaca, pcrim, que trinta c:liu tem ..
rnoatrado um tampo abIolutamenla inautlcienta para que o Congl1l88O examine com
a devida profundídada qualquer Medida Provill6ria maia compIaxa. N_ PIUl,
nem a Comildo EspeciaJ conl8llue fcm1ular. aau ~, nam muito lI18I1C» a
maioria do plenário chegIl a amadurecer uma poeiçIo aclxe a matéria. Auim, a
medida é raedilada e o proceao l8COlIlllÇlI da estaca Z81D, ao~ do ponto de

~
. - indicaçAo da Comissio Especial com HU prMidente e relator,

a de fll'lI8lldlIa, e eaim por díanUl, oum cleto inIWrte que frua1ra lia
e faz com qllIl a maioria das cominllea sequer l8ja inatlIlada.

A dilataçAo do prazo pera seaaenta dia penlCll, eaim, uma inovaçlo
palitiva para dar ao Congresso oportunidade da aP!8dar efelivamantll 81 Medida
ProviIóriaa, an!lll que .. inicia o circulo lIÍCil*l da raediçlo-auHncia de dIIciIio.

1110, por li aó, nio ma perece .tJ1'icienl8 para moIwr a crCnICa faJla de
quórom nas aeaI6ea ccnjuntu do Congl1I88O Necional. Pelo menos duas hlpóIMea
poderiam .. CCIIIideradaI pera a aoIuçIo cabeI deIaa probIeme. OU blIIII
l'lIIII8IamoI a vo!lIçIo dai Medida PrcwiI6riaI para as -.6M ordInéiaa da
Ctmara doa Deputados e do Senado,~, fazando OI~
ragIn*llaII cabIvaiI pera que a tramitaçIo lJi.caIMraI poaaa compIelar_ dIIntlD
doa ....ma ctí8I (por~plo, mantando a 8Pf8CÍlIÇiO prévia da aclmialibllidada •
do mérito por uma Comiulo~ MiIla). Ou garantimoa a rMIizaçIo da pelo
ll1Il1OI UIIIII lMIIo conjUllla urnanaI do Cong_ em "horário 1lllIn", '-1do-a
contar para OI inlnt/cioa regimantail da CAmara e do Senado, de modo a nIo
PNludicar a tramitaçlo bI-eameraI de matéria ralevanta, como 81 PrllpcJal8 de
Emenda eon.tItucionaI.

8aja qual for o caminho adotado, o Importan1le é .... claro ~ 81
provid6nciaa adIcIonaia neoeaaáfias para dar caIeridada à apr8CÍ8ÇIll dai Madldaa
ProviIóriu podam • dwam .., tomadaa no Amblto do Nglmanto IntMno • daa
dac__ da Maaa do ContP-o. da.usa duaa Caaaa.

Por úIlImo, parmiCxHne dNwrglr da opçIo do nobnt ralalar pelo DacRlD
LegiaIallvo como inIlJumenIll para dlacipIlnar • relaçOM daoonw1l8I da Madlda
PraviIóIia que lanha perdido a efic6cla. O Decnlto Lagillatiw nIo .. canfunda com
alei. NIo tam por funçlo~ diraiIo novo, nam poIIUi a na1uluII • carátar
orginlcc, que é lllemantar na lei. Ora,,, trala de diacipIinar~ jurklicaa
dacomInteI da apIlcaç10 da norma legaJ que perdeu a eflcjcja daada a _ adiçIo,
perec:e.ma evidente que isto aó pode aar feito atravéa de norma da igual natunIza a
eIic8da, ou aeja, da lei.

SIo eaI8I 81 raz6ea que me levam a lUbmeIer • apreciaçIo do ftUlh
reIlIlDr, com llIIa VOCll em 88peIIIdo, a aaguinte 8Ug8ItIo alWmativa ao aau
lUIiaIltutivo à PropoIIa da Emenda ConatiluclonaI n" 2/85:

A/t..Il2. .

§ 1°É WId.d. • adiçIo da mtKlid8. pt'OVÍ8ÓIÍ8S aobr8 tll8iwia:
I - l8IaIiv8 .:
a) flI/CkJnalid8d8, cid8d8ni8. dir8IIoI po//tJcoI;
b) dit8iIo penal • ptDCeUlJa/ panaI;
c)~ do Poder Judiciário • do MitIiatWfo PI1bIico, a camIÍt8
• a g8I8JIIi8 de_1IIfInIbtoa;
d) p/8noI plur/8nllaia, dit'8tttzfItI~ 0I'Ç81JlIIl7ID. Ctúdi/oS
adicionaia, llIIUIvado o JRVÍIIO 110 811. 157, § 3";
1/-~ a /ai comp/em8IItaI;
11/- de compeIIncie axcJu..... do Cangtnao Necion8I;
IV - ~ diacipIinada 8IIl ptojaIo de lei aprovado paio CoogI8sao

, Nacional. pendente de SMÇIo ptNidenciaI;
V • que tenha lido objeto de w/o praaidencial • pendfInta da
~ pelo CMQIuao N8cion8IIIO pt8Ztl do lIIt. 45, §"'.
§ 2" Medida~ que impliqUe lnatJluiçlo ou~ da
impOItoI, exceto OI ",....;atoa 1lOI8It1 153, I, 1/, IV. V, • 154, 1/, a6
pnxIuzitB tJIeiIo 110 axfJlClcio lIn8ncfIito ltlIglJintIJ se COIMItíd8 em lei
..o mtimo dia dequala 8IIl que~ /lido adi/ada.

§ 3" Aa madidN pIOVia6ri8a percIarIo afIcIcia. dtMda - adigIo, ..
nIo fotam~ em /ai 110 pt8Ztl da__ dI8I, a COIlIar de
_ pubIicaçIo, devando o~ NeIonaI di«ipIinar. --r !f!N:: raI8çIjaajurIdica. dela decon8n/N..,. pnlIIlU/QIda a lei de que trila o § 3".. dia apóI
• parda de lIIJc*:ie dfl madida proviaóIM,~ todoII OI
..pt8/it»doa no patfodo de_lIiQ*lcia.
§ ~ No cuo da~ pelo~ Nacional do laldo originai
de medida ptDVia6Iie, ..... menIR~ 8IIl VÍflIOI' ali
que .. l8IICÍOII8do ou vIáIdo o t..".ctitIo ptDjtIto de /ai de
ClllII/Wdo.

Sala de Comialio, em 14 da maio da 19118.

.~
Depulado FedaraI

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 559-A, DE 1997

(Do Sr. Valdemar Costa Neto e outros)

Modifica o inciso IV, do artigo 158; o inciso I ~ a alínea "b"~ ~o artigo .159. da
Constituição Federal: tendo parecer da Comissao de ConstltUlçaO e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade, com substitutivo.

À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

I - Proposta inicial

II- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

- Parecer do Relator

- Substitutivo oferecido pelo Relator

- Parecer da Comissão

- Substitutivo adotado pela Comissão

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam a

seguinte emenda ao texto Constirucional:
Art. 1° Altere-se o inciso N do artigo 158 da ConsntUlção Federal,

passando o dispositivo a ter a seguinte redação:

~Art.158~.

IV - trinta e cinco por ceJlto do produto da arrecadação do imposto

do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e

sobre pres12ções de serviços de transporte ioterestadual c

iJltermnJlicipal e de comuaicação."

Art. 2° Altere-se o inciso I e a alinea "b"do mesmo inciso do Art. 159 da

Constiruição Federal, passando os dispoSItivos a terem a seguinte redação:

..Art. 159. A Uaiio entregará:
1. do prodnto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos

de qnalquer natureza e sobre produtos industrializados, sessenta

por cento Jl8 seguiute forma:

a).~

b) trinta e cinco ioteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de

Participaçio dos Municípios: ..

AIl.3° Esta Emenda entra em VIgor na data de sua promulgação.

Justificação

As dUllS alterações ConstituclOnais ora propostaS por esta emenda Vlsaro

a modificar. dentro do Título VI, Capitulo L Seção VI da Constituição Federal. as
dispoSições dos artigos que tratam das transferênCIas constitucionaiS da União para os.

MuniciplOS.

A primeIra visa a alterar de 25% para 35% o repasse dos recursos
oriundos do ICMS e da prestação de servIços de trnnsporte Interestadual.

inrennuniclpal e de comunicação.

Outra alteraçãO pretendida e aumentar de 22.5% para 35,5% a

transferência da Uni4~ ao Fundo de PartiCipação dos Municlpios.
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No já combalido estado financeiro e sócio-econômico por que passam os

Municipios brasileiros, as alternativas ora apresentadas proc= levar ao cidadão os
recursos necessários para o seu bem-estar na comunidade em que vive.

Tipo d. Proposição: PEC

Autor d. Proposição: VALDEMAR COSTA NETO E OUTROS

nata de Apresentação: 25111197

Eme1Ita: Modifica o inciso IV, do artigo 158; o inciso I e 3 alínea "b", do
artigo 159, da Constituição Federal.

Possui Assiuaturas Suficieutes: SIM

Totais de Assinaturas: "'Co"'nfi<-nn=ad::;:..::-----;'''"85
INlo Conferem 005.
Licenciados 001
Repelidas 004
'lIegiveiS 000:

MG
MA
AP
BA
RO
AP
SP
RJ
PE
AL
SP
ES
CE
MS
RR
SP
MG
PA
MG

MG
PB
BA
RJ
RS
BA
BA
BA

PI
PR

MG
SP
SC
DF
PB
PR
RJ
SP
RJ
PR
BA
PB
MG
AL
GO
RS
SP
RJ
RJ
MG
RJ
RR
RR
ES
AM
SP
RS
SP
MS
SP
MA
MG
ES
GO
RO

." ·.MG
.MS

PSDB
PL
PPB
PL
PFL
PSDB
PPB
PV
PSB
PSDB
PDT
PSDB
PSDB
PPB
PTB
PMDB
PPB
PSDB
PPB

PTB
PMDB
PFL
PPB
PPB
PFL
PFL
PFL

PMDB
PPB
PMDS
PT
PPB
PPB
PMOB
PTB
PFL
PSDB
PFL
PPB
PFL
PMDB
PPB
PSDB
PSDB
PPB
PPB
PPB
PFL
PTB
PFL
PSDB
PPB
PL
PPB
PT
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PTB
PSDB
PPB
PSDB

49 ELIAS MURAD
50 ELISEU MOURA
51 ERALDO TRINDADE
52 EUJÂCIO SIMÕES
53 EXPEDITO JÚNIOR
54 FÁTIMA PELAES
55 FAUSTO MARTELLO
56 FERNANDO GABElRA
57 FERNANDO LYRA
58 FERNANDO TORRES
59 FERNANDO ZUPPO
60 FEUROSA
61 FIRMO DE CASTRO
62 FLÁVIO DERZI
63 FRANCISCO RODRIGUES
64 HÉLIO ROSAS
65 HERCULANO ANGHINETTl
66 HILÁ.RIO COIMBRA
67 IBRAHIM ABI.ACKEL

68 ISRAEL PINHEIRO
69 IVANDRO CUNHA LIMA
70 JAIME FERNANDES
71 JAIR BOLSONARO
72. JAIR SOARES
73' JAIRO AZI
74 JAIRO CARNEIRO
75 JOÃO CARLOS BACELAR

76 JOÃO HENRIQUE
77 JOÃO IENSEN
78 JOÃO MAGALHÃES
79 JOÃO PAULO
80 JOÃO PIZZOLATTI
81 JOFRAN FREJAT
82 JOSÉ ALDEMIR
83 JOSÉ BORBA
84 JOSÉ CARLOS COUTINHO
85 JOSÉ DE ABREU
86 JOSÉ EGYDIO
87 JOSÉ JANENE
88 JOSÉ LOURENÇO
89 JOSÉ LUIZ CLEROT
90 JOSÉ REZENDE
91 JOSÉ THOMAZ NONÓ

92 JOVAIR ARANTES
93 JÚLIO REDECKER
94 LAMARTlNE POSELLA
95 LAPROVITA VIEIRA
96 LAURA CARNEIRO
97 LEOPOLDO BESSONE
98 LIMA NETTO
99 LUCIANO CASTRO
100 LUIS BARBOSA
101 LUIZ BUAIZ
102 LUIZ FERNANDO
103 LUIZ GUSHIKEN
104 LUIZ MAINARDI
105 LUIZ MÁXIMO
106 MARÇAL FILHO
107 MARCELO BARBIERJ
108 MÁRCIA MARINHO
109 MARCOS LIMA
110 MARCUSVICENTE
111 MARIA VALADÃO
112 MARINHA RAUPP
113 MÁRIO DE OLIVEIRA
114 MARISA SERRANO

MA
TO
SP
CE
BA
SP
AM
RS
PR
DF
PA

MG
RJ
SP
AL
AC
BA
AM
RO
MA
SP
SP
SP
TO
MA
SP
SP
SC
MS
PR
SP
SC

PL
PFL
PPB
PSDB
PFL
PPB
PFL
PPB
PSDB
PPB
PPB

PSDS
P'3DB
PMDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PPB
PPB
PSDS'
PFL
PPB
P~ONA

PPB
PDT
PSDB
PMDB
PTB
PMDB

Assinaturas Confirmadas
1 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP
2 ADROALDO S1RECK PSDB RS
3 AÉCIO DE BORBA PPB CE
4 AFFONSO CAMARGO PFl PR ,
5 ALCE5lE ALMEIDA PMDB RR
6 ALCIONE ATHAYOE PPB RJ
7 ALOIR CABRAL PFl RJ
8 ALEXANDRE CERANTO PFL PR
S ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB SP
10 ALVARO VALLE PL RJ
11 AL2IRA EwERTON PSDB AM
12 ANiBAL GOMES PSDB CE
13 ANIVALDO VALE PSDB PA
14 ANTONIO BALHMANN PPS CE
'5 ANTONIO BRASIL PMDB PA
16 ANTONIO GERALDO PFl PE

17 ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
18 ANTONIO JORGE
19 ARNALDO FARIA DE SÁ
20 ARNON BEZERRA
21 AROLDO CEDRAZ
22 ARYKARA
23 ÁTILA LINS
24 AUGUSTO NARDES
25 BASiLIO VILLANI
26 BENEDITO DOMINGOS
27 BENEDITO GUIMARÃES

28 BONIFÁCIO DE ANDRADA
29 CANDINHO MATTOS
30 CARLOS APOLINÁRIO
31 CECI CUNHA
32 cÉLIA MENDES
33 CLAUDIO CAJADO
34 CLAUDIO CHAVES
35 CONFÚCIO MOURA
36 COSTA FERREIRA
37 CUNHA BUENO
38 CUNHA LIMA
39 DALILA FIGUEIREDO
40 DARCI COELHO
41 DAVIALVESSILVA
42 DE VELASCO
43 DELFIM NETTO
44 DÉRCIO KNOP
45 DILSO SPERAFICO
46 DJALMA DE ALMEIDA CESAR
47 DUILIO PISANESCHI
48 EDINHO BEZ

'....._="h"""""j'
Deputado .lnd;í::y'\..~~,-
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115 MARQUINHO CHEDID PSD SP 180 VICENTE CASCIONE PTB SP
116 MAURíCIO REQUIÃO PMDB PR 181 VITTORIO MEDIOU PSDB MG
117 MAURO LOPES PMDB MG 182 WAGNER DO NASCIMENTO PPB MG
118 MAX ROSENMANN pSDB pR 183 WAGNER ROSSI PMDS SP
119 MENDONÇA FILHO PFL pE 184 WELINTON FAGUNDES pL MT
120 MIGUEL ROSSETTO pT RS 185 waSON GASpARINI PSDS SI"
121 MOISES L1PNIK PL RR

122 MURILO DOMINGOS PTB MT Assinaturas Confirmadas Repetidas
123 NAN SOUZA PFL MA

SI"
1 ALEXANDRE CERANTO PFL pR

124 NELSON MARQUEZELLI PTB 2 JOSÉ LOURENÇOPR pFL BA
125 NELSON MEURER ppB

3 PAULO BORNHAUSEN PFL SC
126 NELSON OTOCH PSDB CE

127 NILSON GIBSON PSB pE

128 NOEL DE OLIVEIRA PMDB RJ Assinaturas que Não Conferem
129 OLÁVIO ROCHA pSDB PA 1 ADEMIR CUNHA PFL PE
130 OSMIR LIMA pFL AC 2 ARMANDO COSTA PMDS MG
131 OSVALDO BJOLCHI PTB RS 3 NELSON MARCHEZAN PSDS RS
132 OSVALDO REIS pPB TO 4 NELSONTRAD PTB MS
133 PADRE ROQUE PT PR 5 WILSON CAMPOS PSDB PE
134 PAES LANDIM PFL PI
135 PAUDERNEY AVELINO PFL AM Assinaturas que Não Conferem Repetidas
136 PAULO BORNHAUSEN PFL SC
137 PAULOGO~ PFL SC

1 WILSON CAMPOS PSDB pE

138 PAULO LUSTOSA pMOS .CE
139 PAULO PAIM PT RS Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
140 PAULO RITZEL PMDB RS WILSON CUNHA PTB SE
141 PEDRO CANEDO PL GO
142 PEDRO CORREA PPS pE
143 PEDRO IRUJO PMDB BA SECRETARIA·GERAL DA MESA
144 PEDRO NOVAIS PMDB MA Seção de Atas

145 PEDRO VALADARES PSB SE Oficio nO1.5'5197
Brasilia, 27 de novembro de 1997.146 PEDRO YVES PPB SP

147 PHILEMON RODRIGUES PTB MG Senhor Secretário-Geral:

148 PINHEIRO LANDIM PMOS CE
149 PRISCO VIANA PpB BA Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
150 RAIMUNDO SANTOS pFL pA Constituição, do Senhor Deputado Valdemar ·Costa Neto e outros, que "Modifica o

151 RAQUEL CAPIBERIBE PSB AP inciso IV, do artigo 158; o inciso I e a alínea "b", do artigo 159, da Constituição

152 RAUL BELÉM PFL MG Federal", contém número suficiente de signatários, constando a referida proposiçAo
de:

153 REMI TRINTA PL MA
154 RICARDO BARROS PpB pR
155 RICARDO IZAR PPB SP 185 assinaturas válid''':

156 ROBÉRIO ARAÚJO PPB RR 005 assinaturas que n>._ ·onferem;
004 assinaturas repetidas.

157 ROBERTO BALESTRA PPB GO 001 assinatura de Deputado ,;cenciado.
158 ROBERTO pAULlNO PMOS PB
159 ROBERTO PESSOA PFL CE
150 ROBERTO VALADÃO PMDB ES

Atenciosamente,

161 ROLAND LAVIGNE pFL BA
162 ROMMEL FEIJÓ PSDB CE
163 RONALDO pERIM PMDB MG
1154 RONALDO SANTOS PSDB RJ
1155 SALATlEL CARVALHO PpB PE
166 SARNEY FILHO PFL MA
167 SERAFIM VENZON PDT SC
168 SEVERIANO ALVES PDT BA
169 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE

A Sua Senhoria o Senhor

170 SILAS BRASILEIRO pMOB MG Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secrelário-Geral da Mesa

171 SIMÃO SESSIM PPB RJ NESTA
172 SIMARA ELLERY PMDB BA LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA

173 URSICINO QUEIROZ PFL BA CooRDENACÃO DE ESTl'DOS LEGISL-\T1VOS· C.DI

174 USHITARO KAMIA PP8 SP
CONSTITUIÇÃO175 V/lDÃO GOMES" PPB SP

176~ -VALDEMAR COSTA NETO PL SI" DA
177 VALDIR COLATTO PMOB SC REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
178 VALDOMIRO MEGER pFL PR 1988
179 VANIO DOS SANTOS pT SC ..................................................................................................................
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TÍTULO VI
Da· ributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

........................................................................••••••••••••••••..•• h •••••

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

.................................................................................................................
Art. 158 - Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e

proventos de qualquer natureza. incídente na fonte. sobre rendimentos
pag~s. ~ q~alquer título. por eles. suas autarquias e pelas fundações
que mstltUlrem e mantiverem;

11 - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da
União sobre a propriedade territorial rural. relativamente aos imóveis
neles situados:

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veiculos aUtOmOlores licenciados em
seus territórios:

IV - vinte e cinco por cento do prodUlo da arrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à cireulaçio de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação.

Parágrqfo único. As· parcelas de receita pertencentes aos
Municipios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os
seguintes crilérios:
.................................................................................................................

Art. 159 - A União entre2ará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e

proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.
quarenta e sete por cento na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Panicipação dos Estados e do Distrito Federal:

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Municípios:
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Defiro. no. termo. do Irt. 105. parágrafo tlnico. do RICO.
o de.lpluivamenlo di' .eguinte. proposiçe.~;. PEC's:
117192. 191194~ 47619T.552197;'53&'97~ 5591llp, 828/w.·
PFC 29195; PL's: 304~ fi1~(~23131l1t13511tJJ7~

. 4796194;'PLP'S: 117196.INC 137319Y. li.

UdfflmçtzdoBlocoP1.lPsrIPSLlPMN!P.~Em 0'6/0.:2. ,qq TE

Df. n° 039199 Bmilia, 08 de fevereiro de Im.
Sr. Ptesidente:

Nos temos do AIi. 17, Inciso n, alínea li e AI!. IS, Patágrafo Único. do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, venho solicitar o desarquiwmetJIo du
segointes proposições:

PECO0117192
PECOO191194
PEC00476197
PECOOS22I97
PECOOS36197
PECOOSS9197
PECÓ0628198
PFCOOO2919S
PLOO304/9S
PLOO604191
PL0061619S
PL02313196
PL03S89197
PL047S7194
PL04796194
PLPOOI07192
PLPOO117196
lNC 1373199
RIC4100199

Serido o:que se apresent!, aproveito o ensejo pata apresentar a V. Ex' meus
prolestos de elevada estima e distinta consideracão. 0

Atenciosam "

Dtadl'~~~~~~Lfdudo'lJloco .
Exm"Sr. ,
Deputado Mldael Temer
00. Presideme da Câmara dos Deputados
Nesta

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

Aproposta de emenda â Constituição acima epigrafada
intenta alterar o inciso IV do art. 158 e o inciso I e sua alinea "b" do art. 159 da
Carta Magna. Que tratam das transferências constitucionais de recursos da União
para os Municipios.

As alteraçães ora aivitradas consistem na elevação de 25
para 35% da transferência aos Municipios dos recursos oriundos do imposto
estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestaçães de serviços de transporte interestaduai e intermunicipal e de
comunicação e na elevação de 22.5 para 35.5% da transferência aos Municipios
do produto da arrecadação dos impostos federais sobre renda e proventos de
Qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

A proposição vem a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação para exame da sua admissibilidade, a teor do art. 202.
capul. do Regimenlo Inlemo da Casa.

Eo relatório.

11- VOTO DO RELATOR

o exame da admissibilidade da PEC nO 559. de 1997. na
conformidade do art. 201, incisos I e li, do Regimento Intemo, implica a
apreciação. por esta Comissão de Constnuição e Justiça e de Redação. dos
seguinllls requisnos: a) a le9itimidade da iniciativa; b) a vigência ou nAo de
inlervençio federal, de estado de defesa ou de estado de sitio: c) a existência OIJ

nIo de pontos tendentes a abolir a forma federativa de Estado, o voto .direto,
secreto. universal e periódico, a separação dos Poderes e os direnos e 9arantias
individuais.

No Que tange ao primeiro requisito, não há óbice à sua iivre
tramitação nesta Casa. Visto Que a mesma contêm numero suficiente de
subscritores. conforme atesta a Secretaria-Geral da Mesa.

No que toca ao segundo requisito, o Pais se encontra em

situação de completa normalidade político-institucional: não se acha na vigência

d~ inlefVenção federal, de estado de defesa ou estado de sitio.

Finalmente. quanto ao terceiro requisito. resta examinar se
a PEC nO 559. de 1997, não viola os pontos que integram o núcleo imodilicável

da Constiluiçao, eis Que estão protegidos como cláusulas pétreas. consoante
dispéle o art. 60. § 4°. I a IV, da Carta Magna.

Neste passo, note-se que a proposição em tela não
pretende abolír a fOrma federativa de Estado, o voto direto, secreto. universal e

periódico. nem a separação de Poderes ou os direitos e garantias individuais.

Nada. portanto. se apresenta para obstar a tramitação da
cilada proposta nesta Câmara dos Deputados.

Finalmente. no Que respeita à técnica legislativa e à
redação utilizadas. a PEC nO 5.59, de 1997. não observa as normas da Lei

Complementar nO 95. de 1998, estando a merecer reparos.

Dal por que oferecemos-lhe o anexo Substitutivo de
T6cnica Legislativa e Redação. ao filo de sanar os lapsos e os defenos de
redação e de técnica legislativa existentes.
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Ante o exposto. nosso voto é pela admissibilidade da
Proposta de Emenda à Constituição n' 559. de 1996. na forma do Substitutivo ora

ofertado.

Sala da Comissão. em (?P de ......~._ de 1999 .

Deputa~EURY
. Relator

SUBSTITUTIVO DO RELATOR Á PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO

N' 559, DE 1997

Allera o inciso IV do art. 158 e o inciso I

e sua alinea "b" do art. 159 da Constituição
Federal.

As Mesas da Cámara das Deputados e do Senado Federal.

nos termos do § 3' do art. 60 da ConstitUição Federai promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:

Art. l' O inciso IV do art. 158 da Constituição Federal.
passa vigorar com a seguinte redação:

"Art 158......

IV - tnnta 6' cinco por cento do produto aa
arrecadação do imposto do Estado sobre operações
relativas a Circulação de mercadonas e sobre prestações ae
seIVlços de transporte interestadual e Intermunicipal e ae
comumcação" (NR)

Art. 2' O inCISO i e sua alinea "b" do art. 159 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 159. A Umão entregara:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre
renda e oraventos de qualquer natureza e sobre produtos
mdustrlallzados sessenta oor cento na segumte forma:

aJ.

'b' tnnta e cmco mtelros e cmco déCimos por cento ao

Fundo de Participação dos Municípios:"(NR)

Art. 3° Esta Emenda entra em vigor na data de sua
publicação.

III - PARECER DA COMISSÃO

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batochio e Ina1do Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira

Ferreira, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Cezar Schinner, Iédio

Rosa, Maria Lúcia, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serrnglio, Renato ViannZ'

Aloysio Nunes Ferreira, André Benassi, Jutahy Junior, Léo Alcântara, MoronJ

Torgan, Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra,

Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, José Dirceu, Marcos Rolim, Waldir

Pires, Augusto Farias. Edmar Moreira, Luiz Antônio Fleury, Mussa Demes,

Fernando Coruja. Roland La\1gne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo

Rodrigues. LucillliÓ'-Bivar, José Ronaldo, Antônio do Valle. Gustavo Fruet, José

Genoino e Celso Russomano.

Sala da ComIssão, em 14 de abril de 1999

G'
CARLOS ALELU1A

PreSIdente

PROPOSTA DE E\1ENDA Á CONSTITUlCÃO N° 559. DE 1997

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Altera o inciso IV do art. 158 e o inciso I
e sua alínea "b" do art. 159 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
nos tennos do *3' do ar! 60 d C '. '

. . a onstJtUlção, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional'

Art. 10 O inciso IV do art. 158 da Constituição Federal,
. passa a \;gorar com a seguinte redação:

"Art. 158 ..... ..... , , .. , .
IV' .

- tnnta e cmco por cento do produto da arrecadação
do imposto do E t d b

s a o 50 re operações relativas à circulação de
mercadonas e sobre prest - d .

. açoes e semç05 de transporte interestadual
e Jntennumcipal e de comumcação" (NR)

Art. 2' O inciso I esua alinea "b" do art. 159 da Constituição

Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 159 A União entregará:

1 - do produto da arrecadação dos impostos sobre

renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos

industrializados, sessenta por cento na seguinte forma:

"a) .

"b) trinta e cinco inteiros e cinco décimos por cento do

Fundo de participação dos Municípios;"(NR)

Art. 30 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela admissibilidade, com

substitutivo, da Proposta de Emenda à Constituição nO 559/97, nos termos do

parecer do Relator, Deputado Luiz Antônio fleury.

de sua publicação.
Sala da Comissão, em 14 de abril de 1999
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 617-A, DE 1998

(Do Sr. Padre Roque e outros)

Allera os artigos 27. 29 e 49 da ConstitUição Federal; tendo parecer da Comissão
de ConstltulçaO e Justiça e de Redação, pela admissibilidade. com substitutivo.

Quando os Constituintes de 1988 introduziram no texto da Carta Federal a
vedação de se reajustar os salmos dos entes políticos durante a mesma
legislatura. eles o fizeram baseados nos amargos exemplos exístentes na época.
e que campeavam pelo pais afora. A presente legislatum do Congresso Nacional
cometeu um grande equivoco ao permitir que esta malfadada regra voltasse ao
texto constitucional, pois a Constituição de 1988 vedava expressamente osla
possibilidade.

SUMÁRIO

I - Proposta inicial

ll- Na Comissão de Constituição c Justiça e de Redação:

- Parecer do Relator

- Substitutivo o/erecldo pelo Relator

• Parecer da Comissão

- Substitutivo adotado pela ComISsão

As Mesas da Cãmara dos DepUlados e do Senado Federal. nos termo~ do
art. 60. da ConstitUIção da Republlca Federativa do Brasil. promulgam a
s~gUInle Em~nda ao texto constullcl0nal

Art. 1° - O § 2" do artigo 27. da Constltulçào Federal passa a vigorar com
a seh'Umte redaçáo:

··Art.27 - ..

§" 'i~' ..~., 'O. ·~~b~i~i'i~'· 'd~~ ..'D'~~~~~d~~ .E~~~d~~~i~"~~;ã" 'fi~~d~" ~~...~~~
legislatura. para a subsequente. por lei de iniciativa da Assemblôia
Legislativa. na razão de, no máxImo. setenla e cinco por cento daquele
estabelecido. em espôde. para os Deputados Federais. observado o que
dispõem os arts. 39, § 4'. 57. §l', ISO, lI, 153, m, e 153. §l', L"

Há Vereadores de municipios paranaenses que reajustaram, nestes últimos
dois meses. seus próprios salários em mais de 400% ( quatrocentos por cento).
Um vIce-Prefeito, também do Estado do Paraná, teve seu salário reajustado em
1.733% (mil setecentos e trinta e três por cento). Já outro Prefeito, lambém deste
Estado. foi agraciado com reajuste de mais de 200% (duzentos por cento). São
exemplos aberrantes que ocorrem num momento em que os Municipios e
Estados passam por sérias dificuldades financeiras, faltando recursos para
investimentos em todas as áreas de atuação da administração pública.

E mister que o Congresso Nacional reveja o erro que cometeu.
Infelizmente boa parte dos nossos homens públicos ainda não tomou consciência
da importáncia e da responsabilidade que pesa sobre o cargo que ocupam. Ecom
o intuito de reparar esta falha. que estamos apresentando esta Proposla de

Etn~nda Constitucional qnc tem por objcti\'o ill1p~dir a possibilidade de se
r~aiustar ou aumentar a remuneraçào dos entes públicos. durant~ a legislatura.
CO~lalJlOS com o \'OtO dos nobres pares, para vê-la aprovada o quanto antes, a
lim de sa~annosesta abcrraçào do texto constitucional.

Sala das Sessões. cm 11 de agosto de 1998.

~-'::/6&'~;, ),.. '/
Deputado PADR~~QUE

.....
I

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

Conferência de Assinaturas i
Págína: 001 :

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: PADRE ROQUE E OUTROS

Data de Apresentação: 12108/98

Ementa: Altera os artigos 21, 29 e 49 da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

!SGM - Seção de Atas (R: 6007)
13/08198 11:32:19..................................................." ,..,., , .

VI - subsidio dos Vereadores fixado em cada legislatura, para a
subseqüente. por lei de iniciativa da Cãmara Municipal. na razão de, no
máximo, setenta e cinco por cento daquele estabeleCIdo, em espôcie, para
os Deputados Estaduais. observado o que dispõem os arts. 39, § 4', 57,
§7', ISO, li, 153.m e 153, § 2', I;"

Art. 2' - O inciso VI, do artigo 29 da Constituição Federal, passa a vigorar
com a segumte redação:

·'Art. 29 - .

Artigo 3' - O inciso VII, do aryigo 49. da ConstitUição Federal, passa a
vigorar com a seguinte redação: .

~Confirmadas . 2101
:NAO Conferem -- 010:
:LJcen~· .. __ o 000:

\Repetidas -005~

,I~i~_~

Totais de Assinaturas:
, , , , .
VII - fixar idêntico subsidio para os Deputados Federais e os Senadores
em cada legislatura, para a subseqüente, observado o que dispõem os arts.
37, XI, 39, § 4'. 150,11. 153.m, e 153, § 2'. I;"

"Art. 49 - ..

Artigo 4' - Esta Emenda entra em vigor na data de 'sua publicação.

JUSTIFICATIVA:

O COnb'Tesso Nacional promulgou, no mês de junho deste ano, a Emenda
Constitucional n." 19, que trouxe em seu bojo várias alterações nos dispositivos
relativos á Administração Pública. Conhecida como "A Emenda da Refonna
Administrativa", introduziu alterações quc provocaram muita polêmica nas
discussões internas do Legislativo e na sociedade.

O impacto de algumns destas modificnções no texto da Constituição
Federal só podcra ser-.perccbldo c analisado daqL1l há mais algum tempo. Há.
porem. casos em que. deVido a entrada em vIgor dos dispositIVOS modificados
pela Emenda ConstitUCional n" 19. Os efCltos advindos das aIteraçõesjã podem
ser sentidos e estão provocando danos ImensunivcI5 li Admmi~traçào Pública.
Estamos falando. espeCIficamente, da possibilidade, garantida pela Emenda 19,
de as Casas Lcglslatl\'as do pais poderem modIficar a remuneração dos seus
prõpnos Edis. Prefeitos c Vice-Prefeitos. durante a Legislatura

Bastou o Diàno OIicial da Umão publicar o texto da Reforma
Administrativa para que este fenômeno passasse a ocorrer de forma desp~dorada

e desavergonhada. Só no Estado do Parana temos noticias de quc, em maIS de 30
mumcipios, houve aumento de salário de Vereadores. Prefeitos. VIce-Prefeitos e
Secretarias MUniCipais. Em outras Unidades da Federação. tem aconteCido o
mesmo.

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃO PREITO PT RS

2 ADELSON RIBEIRO PSDB SE

3 AOEMIR LUCAS PSDB MG

4 AOHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP
5 ADROALDO STRECK PSDB RS

6 AOYLSON MOTTA PPB RS
7· AECIONEVES PSDB MG

8 AFFONSO CAMARGO PFL PR
9 AIRTONDIPP PDT RS
10 ALC~STE ALMEIDA PMOB RR
11 ALCIDES MODESTO PT BA
12 ALCIONE A1!iAYDE PPB RJ
13 ALDIR CABRAL PFL RJ
14 ALDO ARANTES PCDOB GO
15 ALDO REBELO PCDOB SP
16 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
17 ALMINO AFFONSO PSB SP
18 ALOYSIO NUNES FERREIRA PSOB SP
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19 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP 84 JANDIRA FEGHALI PCDOB RJ

20 ANTONIO DOS SANTOS PFL CE 85 JAQUES WAGNER PT BA

21 ANTONIO EBLlNG PTB RS 86 JARBAS LIMA PPB RS

22 ANTONIO GERALDO PFL PE 87 JOANADARC PT MG

23 ANTONIO JOAQUIM PSDB MT 88 JOÃO ALMEIDA PSDB BA

24 ARNALDO FARIA DE sA PPB SP 89 JOÃOCOLAÇO PSB PE

25 ARNAI,PO MADEIRA PSDB SP 90 JOÃO COSER PT ES

26 ARNON BEZERRA PSDB CE 91 JOÃO FASSARELLA PT MG

27 ARYKARA PPB SP 92 JOÃO IENSEN PPB PR

'28 AYRES DA CUNHA PFL SP 93 JOÃO MATOS PMDB SC

29 B.sA PSDB PI 94 JOÃO MENDES PPB RJ

30 BASILIO VILLANI PSDB PR' 95 JOÃO THOMÉ MESTRINHO PMDB. AM
31 BENEDITO DOMINGOS PPB DF 96 JOFRAN FREJAT PPB DF

32 BENEDITO GUIMARÃES PPB PA 97 JONIVAL LUCAS PFL BA

33 BONIFAclO DE ANDRADA PSDB MG 98 JORGE KHOURY PFL BA

34 CANDINHO MATTOS PSDB RJ 99 JORGE WILSON PMDB RJ
35 CARLOS ALBERTO PSDB RN
36 CARLOS MAGNO PFL SE
37 CARLOS MELLES PFL MG

100 JOSÉ ALDEMIR
38 CECI CUNHA PSDB AL

PMDB PB

39 CHICÃO BRIGIDO PMDB AC
101 JOSÉ AUGUSTO PPS SP

40 CHICO VIGILANTE PT DF
102 JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL BA

41 CIRO NOGUEIRA PFL PI
103 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC

42 COSTA FERREIRA PFL MA
104 JOSÉ JANENE PPB PR

43 CUNHA BUENO PPB SP
105 JOSÉ LINHARES PPB CE

44 tUNHALlMA PPB SP 106 JOSÉ MACHADO PT SP

45 DANILO DE CASTRO PSDB MG
107' JOSÉ MELO PFL AM

46 DARClslO PERONDI PMDB RS
108 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PFL PE

47 DE VELASCO PRONA SP
109 JOSÉ REZENDE PPB MG

48 DÉRCIOKNOP PDT SC 110 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PFL MG

49 DILCEU SPERAFICO PPB PR 111 JOVAIRARANTES PSDB GO

50 DILSO SPERAFICO PSDB MS 112 LAEL VARELLA PFL MG

51 DJALMADE ALMEIDA CESAR PMDB PR
113 LAMARTINE POSELLA PPB SP

52 DOMINGOS LEONELLI PSB BA 114 LAURA CARNEIRO PFL RJ

53 EDISON ANDRINO PMDB SC 115 LEONIDAS CRISTINO PPS CE
116 LEUR LOMANTO PFL BA

54 EDUARDO JORGE PT SP 117 L1DIA QUINAN PMDB GO
55 EFRAIM MORAIS PFL PB 118 LUCIANO ZICA PT SP
56 ELCIONE BARBALHO PMDB PA 119 LUIS BARBOSA PPB RR
57 ELIAS MURAD PSDB MG 120 LUIZ BUAIZ PL ES
58 ELTON ROHNELT PFL RR 121 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
59 ESTHER GROSSI' PT RS 122 LUIZ DURÃO PFL ES
60 EULER RIBEIRO PFL AM 123 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP
61 EZIDIO PINHEIRO PSDB RS 124 LUIZ FERNANDO PPB AM
62 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ 125 LUIZ MAINARDI PT RS
63 FERNANDO RIBAS CARLI PPB PR 126 LUIZ PIAUHYLlNO PSDB PE
84 FEUROSA PSDB' ES 127 MARCELO CÉDA PT SE
65 FIRMO DE CASTRO PSDB CE 128 MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES PT RJ
66 FLAVIOARNS PSDB PR 129 MARIA LAURA PT DF
67 FRANCISCO RODRIGUES PTB RR 130 MARIA VALADÃO PTB GO
68 GERALDO PASTANA PT PA 131 MARINHA RAUPP PSDB 'RO
69 GERSON PERES PPB PA 132 MARIO CAVALLAZZI PPB SC
70 GILNEY VIANA PT MT 133 MARQUINHO CHEDID PSD SP
71 HAROLDO SABÓiA PT MA 134 MATHEUS SCHMIDT PDT RS
72 HERACLITO FORTES. PFL PI 135 MAURICIO REQUIÃO PMDB PR
73 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG 136 MAURO FECURY PFL MA
74 HUGO RODRIGUES DA'CUNHA PFL MG 137 MAURO LOPES PMDB MG
75 INÁCIO ARRUDA PCDOB CE 138 MIGUEL ROSSETTO PT RS
76 INOCr:NCIO OLIVEIRA PFL ~E 139 MILTON MENDES PT SC
77 ITAMAR SERPA PSDB RJ 140 MILTON TEMER PT RJ
78 IVAN VALENTE PT SP 141 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
79 IVANDRO CUNHA LIMA PMDB PB 142 MOACIR MICHELETTO PMDB PRo
80 JAIME MARTINS PFL MG 143 MOISÉS BENNESBY PSDB RO
81 JAIR BOLSONARO PPB RJ 144 MURILO DOMINGOS PTB MT
82 JAIR MENEGUELLI PT SP 145 MUSSA DEMES PFL PI
83 JAIR SOARES PPB RS
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-.CeDl"

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Gerai da Mesa
NESTA

TÍTULO l1I
Da Organização do Estado

CAPÍTULO III
Dos Estados Federados

Brasília, 13 de agosto de 1998.

Art. 27 - O número de Deputados à Assembléia Legislativa
corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos
Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de
tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 10 - Será de quatro anos o mandato dos Deputados
. . Estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre

sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda
de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças
Annadas.

§ 20
: A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada

em cada Ic'gislatura, para l\ subseqiicnte. rela A-JS(~mbléia

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Assinaturas Repetidas
1.. MATHEUS SCHMIDT .PDT RS
2 MAURO FECURY PFL MA
3 NILTON CERQUEIRA PSDB RJ
4 PEDRO IRUJO PMDB BA
5 WILSON CUNHA PTB SE

Assinaturas que Não Conferem
1 ANTONIO KANDIR PSDB SP
2 ARIOSTO HOLANDA PSDB CE
3 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
4 ' ETEVALDA GRASSI DE MENEZES PMDB ES
5 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
6 HUGO BIEHL PPB SC
7 JOÃO MELLÃO NETO PFL SP
8 LUIZ CARLOS SANTOS PFL SP
9 MARIA ELVIRA PMDB MG
10 MÁRIO NEGROMONTE PSDB BA

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Oficio nj,5 i.f98

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Deputado Padre Roque e Outros, q~e 'altera os artigos 27,

29 e 49 da- Constituição Federal", contém numero suficiente de signatários.
constando a referida proposição de:

210 assinaturas confirmadas;
010 aSSinaturas Que não conferem: e
005 assinaturas repetidas. .

/,
ie

PSDB CE
PSDB BA
PMDB SC
PSDB PA
PT MG
PSB PE
PSDB RJ
PMDB RJ
PMDB RS
PPB MG
PFL DF
PT PR
PT MG
PTB MG
PFL SP
PMDB CE
PT PA
PSDB MT
PMDB BA
PSB SE
PT GO
PTB MG
PPS CE
PPB BA
PFL PA
PFL MG
PMDB AC
por RS
PPB PR
PFL PE
PMDB PB
PFL CE
PMDB ES
PFL BA
PPB MG
PMDB MG
PSDB RJ
PFL RJ
PPB PE
PT MG
PFL MS
PDT 'SC
PDT BA
PCDOB MG
PDT BA
PPB PE

PDT MG
PMDB BA
PT SP
PMDB MT
PT MG
PL SP
PMDB SC
PT SC
PSB PE
PSDB CE
PSDB MG
PPB MG
PMDB SP
PT BA
PSDB SP
PFL PR
PPB DF

PTB SE

PSDB RS

146 NELSON OTOCH
'147 NÉSTOR DUARTE
148 NEUTO DE CONTO
149 NICIAS RIBEIRO
150 NILMÁRIO MIRANDA
151 NILSON GIBSON
152 NILTON CERQUEIRA
153 NOEL DE OLIVEIRA
154 ODACIR KLEIN
155 ODELMO LEÃO
156 OSÓRIO ADRIANO
157 PADRE ROQUE
158 PAULO DELGADO
159 PAULO HESLANDER
160 PAULO LIMA
161 PAULO LUSTOSA
162 PAULO ROCHA
163 PEDRO HENRY
164 PEDRO IRUJO
165 PEDRO VALADARES
166 PEDRO WILSON
167 PHILEMON RODRIGUES
168 PIMENTEL GOMES
169 PRISCO VIANA
170 RAIMUNDO SANTOS
171 RAUL BELÉM
172 REGINA L1NO
173 RENAN KURTZ
174 RICARDO BARROS
175 ROBERTO FONTES
176 ROBERTO PAULINO
177 ROBERTO PESSOA
178 ROBERTO VALADÃO
179 ROLAND LAVIGNE
180 ROMEL ANlzlO
181 RONALDO PERIM
182 RONALDO SANTOS
183 RUBEM MEDINA,
164 SALATIEL CARVALHO
185 SANDRA STARLING
186 SAULO QUEIROZ
187 SERAFIM VçNZON
188 SÉRGIO CARNEIRO
189 SÉRGIO MIRANDA
190 SEVERIANO ALVES
191 SEVERINO CAVALCANTI

192 SiLVIO ABREU
193 SIMARA ELLERY
194 TELMA DE SOUZA
195 TETE BEZERRA
196 TILDEN SANTIAGO
197 VALDEMAR COSTA NETO
198 VALDIR COLATTO
199 VANIO DOS SANTOS
200 VICENTE ANDRÉ GOMES
201 VICENTE ARRUDA
202 VITTORIO MEDIOLI
203 WAGNER DO NASCIMENTO
204 WAGNER ROSSI
205 WALTER PINHEIRO
206 WELSON GASPARINI
207 WERNER WANDERER
208 WIGBERTO TARTUCE
209 WILSON CUNHA
210 YEDACRUSIUS
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Legisllltiva, observado o que dispõem os artigos 150,11, 153, m, e
153, § 2°, I, na razão de, no máximo, 75% (setenta e cinco por
cento) daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados
Federais.

• § 2'com redaçãodadape/a Emenda CorutltUClOna/ número J. de 3/03.1/992.
§ 3° - Compete às Assembléias Legislativas dispor sob~ seu

regimento interno, policia e serviços administrativos de sua
secretaria, e prover os respectivos cargos.

§ 4° - A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo
legislativo estadual.
............................................................................................................

CAPÍTULO IV
Dos Municipios

Art. 29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em
dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por
dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituiçlo, na
Constituição do respectivo Estado e os seguinte;, preceitos:

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores.
para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simult4nco
realizado em todo o País;

VI - a remuneração dos Vereadores corresponderi a, 110
máximo, 75% (setenta e cinco por cento) daquela estabelecida, em
espécie, para os Deputados Estaduais, ressalvado o que displle o
art. 37, XI;

. • Itlm VI acrescentado pila Emenda Constitucional_ro I. Ih3110311992.

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO II
Dos Servidores Públicos

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirllo, no âmbito de sua compet8l1Cia, rePne
jurídico único e planos de carreira para os servidores da
administração pública direta, das autarquias e dis fiJndaçGeI
públicas.

§ 1° - A lei assegurará, aos servidores da adminiJtnçlo
direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuiçllcs ipals
ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Podem
Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de
caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabIIho.

§ 2° - Aplica-se a esses servidores o disposto no art:~, IV,
VI, vn, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, xx,
XXII, XXIII e XXX. .

TÍTULO IV
Da Organi:;r.ação dos Poderes

~ CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃOII
Das Atribuições do Congresso Nacional .

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos 011 atol

internacionais que acarretem encargos ou compromisso$ gravosos
ao patrimônio nacional;

11 - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a
celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nele permaneçam temporariamente,
ressalvados os casos previstos em lei complementar;

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República
a se ausentarem do País, quando a aus8ncia exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervençlo federal,
autorizar o estado de sitio, ou suspender qualquer uma· dessas
medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa;

VI • mudar temporariamente sua sede;
VII - ftXar id!ntica remuneraçlo para os Deputados Federais

e os Senadores, em cada legislatura, para a subseqüente, observado
o que dispõem os artigos 150, lI, 153, m, e 153, § 2°, I; .

VllI - fixar para cada exercício financeiro a remuneração do
Presidente e do Vice-Presidente da República e dos'Ministros de:;:t' observado o que dispõem os artigos 150, 11, 153, ilI, e 153,

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da
República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de
governo;

X • fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta;

XI • zelar pela preservaçi!õ de sua compet8ncia legislativa em
face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão
de emissoras de rádio e televislo;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de
Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a
atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o

aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra' de
riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de
terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
............................................................................................................

CAPiTULO I
Do Poder Legislativo

............................................................................................................
SEÇÃO VI

Das Reuniõcs

Art. 57 - O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na
Capital Federal, de 15 de feyereiro a 30 de junho e de 1° de agosto
a 15 de dezembro.
............................................................................................................

§ 4° - Cada, uma das Casas reunir-se-á em sessões
preparatórias, a partir de I° de fevereiro, no primeiro ano da
legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas
Mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o
mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.

SEÇÃO VIII
Do Processo'Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

I - de um terço, no minimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federaçlo, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.
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§ I - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
'intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2 - A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos
membros.

§ 3 - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mei18S
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo
número de ordem.

§ 4° - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 • o ·"oto direto, secreto, universal e periódico;
m. lI'separação dos Poderes;
IV • õs direitos e garantias individuais.
§ 5° • A matéria constante de proposta de emenda rejeitada

ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na
mesma sessão legislativa.

1'ÍTULOVI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO II
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. ISO • Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios: .

§ 7" - A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso nlio se realize o fato gerador presumido.

• § 7'a=ntado[M/a E",.nda Conrlllucional número 3. d.171O~/993.

SEÇÃOIlI
Dos Impostos da União

Art. 153 • Compete à União instituir impostos sobre:

I - importação de produtos estrangeIros;
li - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou

nacionalizados;
111 - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a

títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos lermos de lei complementar.
§ 1°- É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições

e os limites estabelecidos em lei, alterar as aliquotas dos impostos
enumerados nos incisos I, li, IV e V.

§ 2° - O imposto previsto no inciso 111:
I • será informado pelos critérios da generalidade, da

universalidade e da progressividade, na forma da lei;
II - não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre

rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela
previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios, a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos,
cuja renda total seja constituida, exclusivamente, de rendimentos
do trabalho.

§ 3° - O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto:
li - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido

em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;

III • não incidirá sobre produtos industrializados destinados
ao exterior.

§ 4° • O imposto previsto no inciso VI terá suas allquotas
fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades
improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas
em lei, quando as explore, só ou com sua faniilia, o proprietário
que não possua outro imóvel.

§ 5° • O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro
ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do
imposto de que trata o inciso V do' "caput" deste artigo, devido mi
operação de origem; a aliquota minima será de um por cento,
assegurada a transferência do montante da arrecadação nos
seguintes termos:

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o
Território, conforme a origem;

" - setenta por cento para o Municlpio de origem.
............................................................................................................
. .

EMENDA CONSTITUCIONAL N' 19, DE 04 DE JUNHO DE 1998

Modifica o regime e dispõe sobre princlpios e normas da
Administração Pública, servidores e agentes políticos, contro!e ~e

despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito
Federal, e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam esta
Emenda ao texto constitucional:

Art. l°. Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII do art. 22 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. Compete à União:

XIV· organizar e manter a policia civil, a policia militar e o corpo
de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência
financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por
meio de fundo próprio;

XXII • executar os serviços de policia marítima, aeroportuária e de
fronteiras;

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXVII • normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, aUtárq~i~a:: e
fundacionais da União Estados, Distrito Federal e MUntClpIOS,
obedecido o disposto no' art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § l°, Ill;

Art. 2°. O § 2° do art. 27 e os Incisos V e VI ~o art. 29 da
Constituição Federal passam a vigorar com a segumte redação,
inserindo-se § 2° no art. 28 e renumerando-se para § 1° o atual parágrafo
único:

"Art. 27 ··..····· ..

§..2~:..Õ..~~;;~;di~ ..d~~..Õ~~~;~d~~..~~~~d~~iS será fi~a~o por lei de
iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, no maxl,mo, setenta e
cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados
Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°, 57, § 7", 150, Il,
153, m, e 153, § 2°, I.

"~~ .

"Art. 28 .
§ 1°. Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou

função na administraçílo pública direta ou indireta, ressalvada a posse em
virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.
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§ 2'. Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e. dos
Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembléia
Legislativa, obscrvado o que dispõem 05 arts. 37, XI, 39, § 4', ISO, lI,
153, III, e 153, § 2', 1." .

"Art. 29 ..

v - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais fixados por lei'de iniciativa da Câmara Municipal, observado
o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4', 150, lI, 153, III, e 153, § 2', I;

VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da Câmara
Municipal, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele
estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais, observado o que
dispõem os arts. 39, § 4', 57, § 7", 150, lI, 153, III, e 153, § 2·, I;

Art. 3·. O caput, os incisos I, 11, V, VII, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI,
xvn e XIX e o § 3· do art. 37 da Constituição Federal p;lssam a vigorar
com a seguinte redação, acrescendo-se ao artigo os §§ 7' a 9":

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis' aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como
aos estrangeiros, na forma da lei;

11 - a investidura em cargo ou emprego público depende d"
apro,,:ação prévia em concurso público de provas ou de provas e tltulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo ell1 comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

V • as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem,
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mlnimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei específica;

,'.".\

X • a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata
o § 4· do art. 39 somente poderão ser fixados ou alierados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de Indices;

XI - a remuneração e o subsidio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes .da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos
demais agentes politlcos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores;

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e
empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI
e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4', 150, lI, 153, III, e 153, § 2', I; .

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e
abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público;

XIX - somente por lei especifica poderá ser criada autarquia e
autorizada a instituição de empresa pública, de soçiedade de economia
mista e de fundação, cabendo à lei.,pomplementar, neste último caso,
definir as áreas de sua atuação;

§ 3·. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na
administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em
geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e
a avaliação periódica, externa·e interna, da qualidade dos serviços;

II - o a'lesso dos usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5°, X e XXXIII;

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou
abusivo de 'largo, emprego ou função na administração pública.

§ 7'. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de
cargo ou empr.:go da administração direta e indireta que possibilite o
acesso a informações privilegiadas.

§ 8·. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada
mediante contrato,. a ser firmado entre seus administradores e o poder
público, qUi: tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o
órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato;
11 - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos,

obrigações e responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal.

§ 9°. O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às
sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem
recursos da'1:ihião, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em gera!."

Art. 4°. O caput do art. 38 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de malldato eletivo, aplicam-se as seguintes
disposições:

".....................................................................
Art. 5°. O art. 39 da Constituição Federal passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios

instituirã,o conselho de politica de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1°. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos
cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
§ 2°. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de

governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos,
constituindo-se a participação nos. cursos um dos requisitos para a
promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou
contratos entre os entes federados.

§ 3·. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto,
no art. 7·, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, .
XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo o exigir.

§ 4°. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsidio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em
qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
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§ 5°. Lei da União, dos Estados, do Distrito Fed~ral e dos
Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor
remuner3cão dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o
disposto no art. 37, XI.

§ 6°. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão
anualmente os valores do subsidio e da remuneração dos cargos e
empregos públicos.

§ 7°. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários
provenientes da economia com despesas correntes em cada órglo,
autarquia e fundação, para ap,licação no desenvolvimento de programas
de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento,
modernização, reaparelhamento e racionalização do' serviço público,
inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

§ 8°. A remuneração dos servidores públicos organizados em
carreira poderá ser fixada nos termos do § 4°."

Art. 6°. O art. 41 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exel'l?ício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público.

S ' 0. n ,ervic:!or público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentençajudicial transitada em julgado;
11 - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada '

ampla defesa; .

Tf! . '1'~cliante procr;;aimento de avaliação periódica de desempenho,
na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 2°. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor eslá~l,
será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável,
reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado
em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração
proporcional ao tempo de serviço.

§ 3°. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 'servidor
estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4°. Como condição para a aquisição da estabilidado, é obrigatória a
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa
finalidade."

Art. 7°. O art. 48 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso XV:

"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente
da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52,
dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente
sobre:

XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal
Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°, 150, lI, .153, 11I, e
153, § 2°, L"

Art. 8°. Os incisos VII e VIII do art. 49 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

VII - fIXar idêntico subsidio para os Deputados Federais e olj.
Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°; 150, 11;
153, III, e 153, § 2°, I;

VIII - fIXar os subsidios do Presidente e do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os ans.
37, XI, 39, § 4°,150,11, 153, m, li 153, § 2°, I;

\r!. 9°. O inciso IV d" 'u!. 51 ,l~ C(\n~lituição Federal passa a
·tigc'-ar com a seguinte redaçfi'J:

?lt. 51. Compete privativamente? 'illllat·· .lrlS Dp.pntados:

IV - dispor sobre sua organização, fUllcionamento, pollcia, criação,
n"êr"fotmação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus
,el""iços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração,

Jh,;rvados os parâmetros estabelecidos lia lei de diretrizes
.:r:a:nenlárias;

"...................................................................
Art. lO. O inciso XIII do art. 52 da C{J11stituição Federal passa a

vigorar com a seguinte redação:

.,Art. 52. CO'11pete privati:'amente ao Senado Federal:

XlII • dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,
I"J~I;formação ou extinção dos cargos. en'pregos e funções de. seus
:,:r'l;çof,. e a iniciativa de lei para fixação tia r~spectiva remuneração,
'i:"õt,rvados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
,)rçamentárias;

Art. 11. O § 7° do art. 57 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação: ;

·'Art.57 .

§ 7°. Na sessão legislativa extraordinária. o Congresso Nacional
somente deliberará sobre a matéria para li qual foi convocado, vedado o
~ag=ento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio
·~·;e.::sal."

Art. 12. O parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal passa
vi ?,orar com a seguinte redação: .,

"Art. 70 ..

Parágrafo único. I're5lara ~ontas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou adrnini;il'c
dinheiros, bens e valor~s pítblkos ou pelos quais a União responda, ou
que, em nome desta. ass",,'a obrig,;ções de natureza pecuniária."

Art. 13. O in(;b" V d" ult. 9~, Il incisu III do art. 95 e a alínea to do
inciso 11 do at;t.. 96 da Constituição Federal passam a vigorar com a
seguinte reda,aa:

"Art. 93 .

V - o subsidio dos Minisu'os dos Tribunais Superiores corresponderã
a noventa e cinco por cento do subsidio mensal fixado para os Ministros
do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados
serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, confonne
as respectivas categorias da estl1ltllra judiciária nacional, não podendo a
diferença entre uma e ollbã ser superior a dez por cento ou inferior a
cinco por cento, nem exced~r a noventa e cinco por cento do subsídio
mensal dos Ministros dos Tribllnais Superiores, obedecido, em qualquer
caso, o disposto nos alts. 37, XI, e 39, § 4°;

"Art. 95. o. jUÍ.ies !;úZl1m ÚilS seguinte:; garantias:

III • irredutibilidade de subsídil1, ressalvado o disposto nos arts. 37.
X.e Xl, 39, § 4°, 150, lI, 153, m, e 153, § 2°, I.

'"...................................................................

"Art. 96. Compete privativamente:

II • ao Supremo Tribnnal Federal, aos Tribunais Superiores e aos
Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o
disposto no ano 169:

b) '. criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus
serv'·'os auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a
fixa~'io do subsidio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver, ressalvado o disposto no art. 48, XV;

.................................................., .
Art. 14. O § 2° do art. 127 da Constituição Federal passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 127 .

§ 2°. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcionat'e
administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao
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Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e
tltulos, a polltica remuneratória e os planos de 'carreira; a lei disporá
sobre sua organização e funcionamento.

Art. 15. A alinea c do inciso I do § 50 do art. 128 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 128 ..

§ 50. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é
facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a
organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público,
observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:

c) irredutibilidade de subsidio, fixado na forma do art. 39, § 4°, e
ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, lI, 153, m, 153, § 2°, I;

Art. 16. A Seção II do Capitulo IV do Titulo IV da.Constituição
Federal passa a denominar-se "DA ADVOCACIA PÚBLICA".

Art. 17. O art. 132 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal,
organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso
público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados
do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a
consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Parágrafo -único. Aos prQcuradores referidos neste artigo é
assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante
avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das corregedorias."

Art. 18. O art. 135 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadàs nas
Seções 11 e 11I deste Capitulo serão remunerados na forma do art. 39, §
4°,"

Art. 19. O § 1° e seu inciso UI e os §§ 2° e 30 do art. 144 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação,
inserindo-se no artigo § 9°:

"Art. 144 .

§ 1°. A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se á:

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de
fronteiras;

§ 2°. A policia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei,
ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

§ 30. A polícia ferroviária federal. órgão permanente, organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei,
ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

§ 90
• A remuneração dos. servidores policiais integrantes dos órgãos

relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4° do art. 39."
Art. 20. O caput do art. 167 da Constituição Federal passa a vigorar

acrescido de inciso X, com a seguinte redação:

"Art. 167. São vedados:

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de
empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos
Federal e Estaduais e suas instituições. financeiras, para pagamento de
despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 21. O art. 169 da Constituição Federal passllll vigorar com 11

seguinte redação:

"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos em lei complementar.

§ 10. A concessão de qualquer vantagem .ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades dll administrllção diretll ou
indiretll, inclusive fundllções instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.

§ 2°. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas l~derais ou
estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos MunicípÍoJs que não
observarem os referidos limites.

§ 30. Para ü cumprimento dos limites estabelecidos com base neste
artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a
União, os Estados, o Distrito F,ederal e os Municípios adotarão as
seguintes providências: .

1 - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos
em comissão e funçães de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis.

§ 4°. Se as medidas adotadas com base no parágrafo. enterior não
forem suficientes para assegurar o cumprimento da determir,ação da lei
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o
cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa
objeto da redução de pessoal.

§ 50. O servidor que perder o cargo na forma do pa;ágrafo anterior
fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano
de serviço.

§ 60
• O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores

será considerado extinto, vedada a criação de cargo, empreg'l ou função
com atribuições iguais ou assem~.lhadas pelo prazo de quatro anos.

§ 7°. Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas
na efetivação do disposto no § 40

."

Art. 22. O § IOdo art. 173 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 173 .
§ 1°. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias qu~ explorem
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, dispondo sobre:

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela
sociedade;

TI - a sujeição ao regime juridico próprio das empresas privadas,
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas
e tributários;

TIl - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações,
observados os princípios da administração pública;

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de
administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade
dos administradores.

Art. 23. O inciso V do art. 206 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
principios:
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v-valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma lia
lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
tltulos;

Art. 24. O art. 241 da Constituição Feder~l passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipio!'.
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de
serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos,
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços
transferidos."

Art. 25. Até a instituição do fundo a que se refere o inciso XIV do
art. 21 da Constituição Federal, compete à União manter os atuais
compromissos financeiros com a prestação de serviços públicos do
Distrito Federal.

Art. 26: No prazo dc dois anos da promulgação desta Emenda, as
entidades da administração indireta terão seus estatutos revistos quanto à
respectiva natureza juridica, tendo em conta a finalidade e as
competências efetivamente executa..das.

Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da
promulgação desta Emenda, elaborará lei de defesa do usuário de
serviços públicos.

Art. 28. É assegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para
aquisição da estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório,
sem prejuizo da avaliação a que se refere o § 4° do art. 41 da
Constituição Federal.

Art. 29. Os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos da
aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias
adequar-se-ão, a partir da promulgação desta Emenda, aos limites
decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção de
excesso a qualquer título.

Art. 30. O projeto de lei complementar a que se refere o art. 163 da
Constituição Federal será apresentado pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional, no prazo máxímo de cento e oítenta dias da
promulgação desta Emenda.

Art. 31. Os servidores públicos federais da administração direta e
indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial
militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que
comprovadamente encontravam-se no exercicio regular de suas funções
prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram
transformados em Estados; os policiais militares que tenham sido
admitidos por força de lei federal, custeados Pela União; e, ainda, os
servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido
pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal

assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado
o pagamento, a qualquer título, de diferen 1S remuneratórias.

§ 1°. Os servidores da carreira policia' militar continuarão prestando
serviços aos respectivos Estados, na cone' ção de cedidos, submetidos às
disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações
das respectivas Policias Militares, observadas as atribuições de função
compativeis com seu grau hierárquico.

§ 2°. Os servidores civis continuarão prestando serviços aos
respectivos Estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em
órgão da administração federal.

Art. 32. A Constituição Federal IJassa a vigorar acrescida do
seguinte artigo:

"Art. 247. As leis previstas no inciso III do § IOdo art. 41 e no § 7"
do art. 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do
cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições
de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado.

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a
perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa."

Art. 33. Consideram-se servidores não estáveis, para os fins do art.
169, § 3°, n, da Constituição Federal aqueles admitidos na administração
direta, autárquica e fundacional sem concurso público de provas ou de
provas e títulos após o dia 05 de outubro de 1983.

Art. 34. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
promulgação.

Brasilia, 04 de junho de 1998

Mesa da Câmara dos Deputados

Deputado Michel Temer

Presidente

Deputado Heráclito Fortes

1° Vice-Presidente

Deputado Severino Cavalcanti
20 Vice-Presidente

Deputado Ubiratan Aguiar
10 Secretário

Deputado Nelson Trad
20 Secretário

Deputado Efraim Morais
4° Secretário

Mesa do Senado Federal
Senador Antonio Carlos Magalhães
Presidente

Senador Geraldo Melo

1° Vice-Presidente

Senadora Júnia Marise
2° Vice-Presidente

Senador Carlos Patrocínio
2° Secretário

Senador Flaviano Melo
3° Secretário

Senador Lucídio Portella
4° Secretário

OF.GAB-PR N" 45/99
Brasília, 23 de fevereiro de 1.999

Senhor Presidente,

Em conformidade com o artigo 17, inciso TI,
alinea "d" e Art. 15, ParágI'llfo Único do Regimento Inte~1O da
Câmara dos Deputados, solicito, a Vossa ExcelênCIa, o
desarquivamento das proposições de minha autoria, conforme
relação anexa.
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elevado apreço.
Certo do acolhimento, reitero-lhe o meu

Atenciosamente,

~~
PADRE RõQUE

Deputado FederallPTIPR

Há que considerar. ainda. que n~o será objeto de

deliberação a proposta de emenda á Constituição tendente a abolir (art. 60. § 1°,

da CF) a forma federativa de Estado (inciso 1). o voto direto. secreto, universal e.

periódico (inciso 11). a separação dos Poderes (inciso 111). ou os direitos e

garantias individuais (inciso IV).

A proposta de emenda à Constituição em eplgrafe não

afronta nenhuma dessas vedaç6es. passando assim pelo crivo dos preceitos

constitucionais invocados. nada obstando sua livre tramitação nesta Casa.

Excelentissimo Senhor

Deputado MICHEL TEMER
Presid.nt.
CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

,- RELATÓRIO

o ilustre Deputado PADRE ROQUE é o primeiro subscrilor

desta proposta da emenda à Constituição, que intenta dar nova redaçao aos arts.

27. 29 e 49 do Diploma Básico, com vistas a impedir a possibilidade de aumentar

(ou reajustar) o subsidio dos Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados

FederaiS e Senadores durante a legislatura.

Com as alterações alvitradas na presente· proposição, os

mencionados dispositivos constitucionais passarão a vigorar com a seguinte

redaçao:

"Art.27 .

§ 2" • O subsidio dos Deputados Estaduais será fixado
em cada legislatura. para a subseqaente, por lei de
iniciativa da Assembléia Legislativa, na .razão de, no
máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido,
em espécie, para os Deputados Federais. observado o quo
dispõem os arts. 39, § 4'. 57. § 7", 150. li, 153. 1/1 e 153. §
2'.1."

"Art.29 · •..· •..· · ·..·

.......................................................................................
VI _ SUbsIdia dos Vef(Jadores fixado em ca0a.

legislatura, para a subseqiJente, por ~ei do iniciativa. da
Camara Municipal, na razão de. no máXImo, setenta e CIOCO

por cento daquele estabelecido, em ?spécisl para os
Daputados Estaduais, obsarvado o que dlspiJllm os arts 39.
§ 4°,57. § 7". 150, li, 153, 1/1 e 153, § 2', /;"

~rt.49 · • ·..• · ..

....; .
VII _ lixar idéntico subsidio paio os Deputados

t:ederais ~ os Senadores em cada legislatura, pata ti
subseqüente. observado o que dispõem os erts. 37, XI, 39,
§ 4°. 150.//. 153,1/1, e 153. § 2", f;"

Nos lermos do RegImento Interno da Cámara dos

Deputados. ,art. 32. 111. b. e 202. c.put). compete il Comissão de Constituição e

Justíça e de Redação pronunclBí-se sobre a admIssibilidade de proposta de

emenda aConstitUição.

É o relatório.

11 • VOTO DO RElATOR

Na lorma regimental, cabe, pois, examinar se a PEC nO 617.

de 1989. foi apresentada pela terça parte. no minimo. do número de Deputados

(art. 60. I. da Conslitulção Federal. e art. 201. I. do Regimento Interno). o que.

segundo se infere do levantamento realizado pela Secretar;a~Gera'da Mesa, está

atendido.

Por outro lado, não poderá a Constituição ser emendada na

vigência de intervenção tederal. de estado de defesa ou de estado de sitio [art.

eo, § 1°. da CF), circunstâncias que, no momento, não ocorrem.

No entanto. verificamos que a técnica legislativa e a redação

não estão de acordo com as nonnll pre.cr~a. pela Lei Complementar nO 95. de
1998. Eis por Que apresentamos o anexo substitutivo. ao fito de sanar

Incorreçôes oe téCOlca legIslativa e de redação.

Diante do'exposto. nosso voto ê pela admissIbilidade da

PEC n° 617. de 1995. na (orma do substitutivo que Integra o presente parecer.

Sala da Comissão. em l..).$ de~ de 1999,.,........-- ",

~
(', i U;·<··· ,y
'l'v"1 t.'J.l-,

Depu ~JGERALDO MAGElA
"-.,.. )..... Relator

SUBSTITUTIVO DO RElATOR À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N'617. DE 199B.

Altera os artigos 27. 29 e 49 da
Constituição Federal.

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal.

nos termos da § 3° do art. 60 da Constituição, promulgam a seguinte E:menda ~o

texto constitucional:

Art. l' O § 2' do artigo 27 da Constiluição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

·Art.27 , ..

§ 2' O subsidio dos Deputados Estaduais será
fixado em cada legislatura. para a subseqiJente, por lái de
iniciativa da Assembláia Legislativa. na fazia 00, na
máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido,
em espécie. para os Deputados Federais. obselV8do o quo
dispõem os arts. 39, § 4'. 57. § 7", 150, 11, 153, 1/1, e 153, §
2".1. (NR)"

Art. 2' O inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal

passa a vigorar com a seguinte redação:

·Art.29 .

VI • subsidio dos· Vereadores lixado em cada
legisla/ura, para a subseqüente. por lei de Iniciativa da
Câmara Municipal, na razão de. no máximo, setenta e cinco
por cento daquele estabelecido, em espécie, para os
Deputados Estaduais. obselVado o que dispõem os arts. 39,
§ 4°.57. § 7",150./1, 153.1/1 e 153. § 2'. I; (NR)"

• Art. 3° O inciso VII do artigo 49 da Constituição Federal

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Att.49

VII - fixar Idéntico subsidiO para os Deputados
Federais e os Senadores em cada legIslatura. para a
subsequente. obselVado o que dispõem os arts. 37. XI, 39.
§ 4°.150. (I, 153. /li. e 153. § 2". I; (NR)"

Art. 4' Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data

de sua publicação.
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III· PARECJ'R DA COMISSÃO

. A Comissão de ConslllUição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemenre pela admissibilidade, com

substitutIVO, da Proposta de Emenda à Constituiçào n' 617198, nos tennos do

p.arecer do Relator, Deputado Geraldo.Magela.

Estiveram pres~ntcs os Senhores Deputados:

Jose Carlos Aleluia - Presideme. Geovan Freitas, Jose

Robel1o BJlociuo e Inaldo Leilào - Vice-Presldemes. Antônio Carlos Konder

Reis. Ciro :-Iogueim. Darci Coelho. Eduardo Paes. Jaime Manins. Moreira

Ferreira. Ney Lopes. Paulo Magalhães Vilmar Rocha, Cezar Scbinner, ledio

Rosa. Mana l.ucm. Mendes Ribeiro Filho. Osmar $erraglio. Renalo Vianna.

AloySlO Nunes rcrrena. André Benassl. JUlahy Jumor. Léo Alcântara, Moroni

Torgan. Nelson Otoch. Vicente Arruda. Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra,

Antônio Carlos Biseala, Geraldo Magela. Jose Direeu. Marcos Roliro, Waldir

Pires. Augusto Farias. Edmar Moreira. Luiz Antônio Fleury, Mussa Demos.

Fernando Coruja, Roland Lavigne. José Antônio. Sérgio Miranda. Bispo

Rodrigues, Lucmno Bivar, Jose Ronaldo. Antônio do Valle, Gusravo Fruet, José

Genomo c Celso Russomano

Sala da Comissão. em 4 de abril de 1999

~t'
CARLOS ALELUIA

PreSIdente

PROPOSTA DE EMENDA ÁCONST/TUICÀQ N"617 PE 1998

SUBSTITUTIVO APOTARO - CCJR

Alrera os ans. 17. 19 e 49 da Constituição
Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,

nos leonos do *3' do art. 60 da Constituiçâo, promulgam a seguinte Emenda ao

texto constituclOnai:

An. I' O § 2' do artilt0 17 da Constituição Fedeml passa a

vigorar com a seguinte redação:

"An.17 ..

§ l' O subsidio dos Deputados Estaduais será fixado

em cada legislatura, para a sebseqUeme. por lei de iniciativa da

Assembléia Leh~slaliva, na razão de. no má.imo. selenta e cinco por

cenlo daquele estabelecIdo. em especie. para os Depurados Federais,

observado o quc dispõem os arts. 39. § 4'. 57. § 7'. 150. 11. 153, 111. e

153. § 1', l. (NR)".

An. 2' O inciso VI do artigo 19 da Constituição Federal

passa a vigorar com a seguinte redação:

"An.29· ..

VI· subsidio dos Vereadores fixado em cada

leh~slatura. para a subseqüenle. por lei de inicialiva da Càmara

Municipal, na razão de, no màximo, selenta e cinco por cenlo daquele

estabelecido. cm espécie, para os Deputados Estaduais, observado o

que dispõem os arts. 39. § 4', 57, § 7', ISO, 11. 153, 111 e 153; § 2', I;

(NR)".

An. 3' O inciso VII do anigo 49 da Constituição Federa1

passa a vigorar com a seguinle redação:

"An.49 ..

VII - fixar idêntico subsidio para oS Deputados

Federais e os Senadores em cada legisfatum, pam a subseqüente,

observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4'.150. li, 153,111, e

153, § 2', I; (NR)".

Art. 4° Esta Emenda ConstittIcional entra em vigor na data

de sua publicação.

Sala da Comissão, em 14 de abril de 1999

~{.,[,
JOSÉ CARLOS ALELUIA

Presidente

. PllOJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 423-A, DE 1997

(Do Senado Federal)
PDS N234197

Aprova a Programação Monetária relativa ao primeiro tnmestre de 1997; tendo
pareceres: da Comissão de Economia. lndústna e ComérCIO. pela aprovação; da
Comissão de Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas. não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação: e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, Jundicidade e técnica
legislaltva.

SUMÁRIO

I• Projeto inicial

11 - Na Comissão de Economia, Indúslria e Comércio:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

111 - Na Comissão de Finanças e Tributação.
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

IV - Na ComISsão de Constituição e Justiça e de Redação:
- parecer da Relatora
- parecer da Comissão

Art. 1° ~ :=.::=::";a::a ~ :=~g=~;:;;:.~!:;, :':"::".~:';::'::::';::' ::~_:s:.:..';? ac :;rl::.el.:::::
:=:.:::s~:=;; ::e :??-, .:::::. ...~ :-';':~.! ,:,:-.:::::::~:,:'·,·';'s .:.~ .-:·;: __ =i::· :.::5 :;:-::::::.;:a:..s:
:.=::=;,.=.:::~ ::.::::.~:~=.:.:.!.

Art. 2° ~.>::'e .:~==.;:: _.::q:..::':'::.'::';-:' "::-.:=~ "'= .. ::::.:= ::.a oa,:a de s~a.

"LEGISLACÃO CITADA A~EXADA PELA
COORDEl'óACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

LEI 9.069 DE 19 DE JUNHO DE 1995

DISPÕE SOBRE O PLANO REAL. O
SISTEMA MOl\'ETÁRlO NACIONAL,
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ESTABELECE AS REGRAS E
CONDIÇÓES DE EMISSÃO DO REAL E
OS CRlTÉRlOS PARA COI'NERSÃO
DAS OBRlGAÇCi:S PARA ü REAÍJ, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO 11
. Da Autoridade Monetária

::':lC~='-=':::!':.~ ii. -:essa "E:x=e:',ª:lc:'a, para revi~àc
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Senador Carlos Patroc!nio
:'::1::tcl.ro-5ec:Btário, eI:l exerci.cio

Art. 60
- O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao

Conselho Monetário ~acional. no inicio de cada trimestre.
programação monetária para o trimestre. da qual constarão. no
mínimo:

11 - análise da evolução da economia nacional prevista para o
trimestre. e justificativa da programação monetária.

Sena.ao Federal, e "J ':e r.rzt\io d :'997~ _ ..../.... e

§ 10 _ Após aprovação do Conselho Monetário ","acionai. a
programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal.

§ 20
- O Congresso Nacional poderá. com base em parecer da

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. rejeitar a
programação monetária a que se refere o "caput" deste artigo,
mediante decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar: do seu
recebimento.

§ 30 - O Decreto Legislativo referido no parágrafo anterior
limitar- se-á à aprovação ou rejeição "in totum" da programação
monetária, vedada a introdução de qualquer alteração.

§ 60
- Caso o Congresso Nacional não aprove a programação

monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se aestina,
fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-la até sua
aprovação.

I - IU:LATÓRIO

o ProjetO de Decreto Legislativo nD 423197. onundo do Senado

Federal aprova li PropamaçJo Mone1Iria relativl ao pnrn,euo lnmestre de J997, com as
metas indicanvas da evolução dos pnnClptUS agregados monetanos, A proposiçio em paUta

resultou de parecer favorável da douta Comissão de Assuntos Económlcos daquela Casa. à

vista da documentaçio pertinente encaminhada. pelo Executivo. nos termos do an. 6e• Il, Sle,

da LeI na 9.069. de 29106195.

De acordo com a prognrnaçio moneraria para o primeiro trimestre

de 1991 aprovaáa pelo Conselho Mancaria Nacional. a diremz a ser adotada paráa política

monewia no período' Cãlwlté na manutençio da tcndencIa de flexibdizaçio de redução

gradual das taxas de juros. A Tabela I. a seguir. apresenta as faixas projetadas pIUI os

agtegados monetiri.. ao final do primeIro trimemo de... :mo. Os agregJdos la referidos

co=pondem às segwn,e. definiçõe5:

~I: Papel·moeda em poder do publico - dePOSIlOS. vista nos b:mC<ls

TABELA t • ProgtlllllÇlo monetiria para o primeIro trimestre de t997

sarAS l·M6diM __ l&ldoIdf!I;dwUlttloomn

::kWctlOlimelol'Dl1

.~_._----

AGREGADO

~~1~~ (lIS bllb~"l
..

I
Mi" 33.2 • 39.0

Base monetária restrita I' 23.3 - 27.3
Base moneWia ampliada" 191.5 • 224.8

M4' 323.9 • 380.2

~f4: Mt - Saldos de FAF. FIF-Cl' e FRF-CP • Estoque de titulas públic~s

fedems em poder do p1llilico - Estoque de titulos emduais • municipais

em poder do público - Depó.itos de poupança - E<toque de titul.. privados

Bae IIIHedri. mrrita: Papel..moecia emitido 'r" reservas bancarias
Bue moamri. ampllada: Base monetária - Depósitos compulsórios em

espeeie - Estoque de titulas públicos federais

Os dados aclm& implicam. de acordo com a documentlçAo enVIada

pelo Executivo ao Serw:lct Federal. wn creSCImento da media mensal dos saldos diirios d
agregado Ml dI!' 54.0 e'iJ corre março de 1996 c março de 1997. Estim&'se. no mesmo o

~od.o. um aumento de 40.2 % para a media mensal dos saldos diirios da base monetiria no

COnceito restrlto. Com respeito a base monetari.. ampliada. as projeções indicam clcvaçio de

51.7 % para o saldo ao final de março de 1997. qoando compmdoao de março de 1996. Por

fim, e'pem·se wn saldo de M4 ao final de março de 1997 ,upenor em 33,6 % ao de março de
1996.

Dentre oUIIU infonnaçõe5 prestadas pelo Execuuvo. destaoa-se o
crescimento do PIB do Pais li. taxa de 2.73 % entre os tercCJros tnmeme". de 1995 e 1996

Além disso, apontou-se a cODVergencia entre os lndices de preçO$1O consumidor c os índi~

illEN11FlCAÇÃO
SUM!!RO NA ORIGEM PDS 000)' J997 PRO) DECRETO LEGISLATIVO (SFl
ORGAO D~ ORIGEM: SENADO FEDERAL 13 05 1?~"1

SENADO ,,1SFOOO561997 PDSOOClj41997
AUTOR <..u...u.:l.:l:1.V ~.~

EME~'TA APROVA A PROGRAMACÃO MONETARJA RELATIVA AO PRIMEITtOTRIMESTRE
DE 1997. COM EST1MATlV.-.s DAS fAIXAS DE VARIAÇÃO DOS PRINCIPAlS
AGREGADOS MONETARlOS. ANALISE DA EVOLt:ÇÃO DA ECONOMIA J'AClONAL
PREVI~TA PARA o TRIMESTRE E Jt:STIFICATlVAS PERm.'ENTES.

m.TJMAAçAO
RMCD REMETIDO ACA.\IARA DOS DEPUTADOS
I' O, 1997 (SFl MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTAnOS
DSf 160SPAG

ENCA.\Ut--1iADO A
ISF'i ~L"BSECRET.o\RIA DO EXPEDIEt-.'TE (SF)(SSE.\'P) E.\1 1505 1997

TllAMITAÇAO
13 OS 1997 (SF) PLE~ARJO IPLE:Sl

LErrt1RA IAPRESE~ãADO COMO COSCLl:SÀO DO PARECER 21'1· CAE.
RELATOR S~ WALDECK ORNeLASl. SEl'o.'DQ ABERTO o PRAZO DE 05
,CINCO) DIAS L'TE:IS PARA RECEBI:MEw'TD DE E!\flD.'DAS
DSF 1.J (I; PAG 9593 A '1595

I~ tl5 199': ISF) SL"BSEC COORD LEGISLATIVA ISF) ISSCLSl
Jm..7ADA COPIA DO DF ~Ol, DE 1991 DO PRESIDE!'.IE DO
SENADO AO PRESIDE~íE DA CAE. SOLlCITA:-.no l"RGE!'\ClA SA
APRECIACÃO DA MATER1A IFtS 34)

l~ OS 1991 (Sf) PLESARIO (PLE!'t")
COMli'h1CAÇÃO PRESIDE~CIA A INCL.1.:SÃO DA ~lATERJA E~1 OEUlE.\! DO
DIA DA SESSÁODELIBEJtATIVADE 15 DE '-WD DE 1997. EM
REGIME DE URGENCIA. NOS TtR.\10S 00 ART I-:!. 11. ·D'.

=oADO COM o ART 353, M.RAGRAFO L~ICO, DO REOL\iE~"O

DSF ISO PAG
15 OS 1997 cSF) P~ARIO {PtE!\í

INCLCSÂO ORDEM: DO DIA DISCUSSÃO 11....R.NQ UNlto (E.\{ REGL\IE DE
URGENCIA. NOS 1CRMOS 00 ART. lil. 11. 'D', COMBINADO CO~I

15 os l~fgF»);~~~ga:~~'lCO. DO lU:GIME~"O lNTERNO) .

DlSCCSSÃO ENCERRADA. SEM APREse.,.AÇÃO DE EMENDAS. TENDO
~=:~~ OS SEN COUTINHO JORGE. JADERBARBALllQ E

J' o, 1997 (SFl.PLENARlO (PLEN)
VOTAÇAO APROVADO

15 OS 1997 (SF) MJ:SA DIRETORA
DESPAe!lOA CDlll. PARA AREDAÇÃOFlNAL.

I' o, 1997 (SFl PLENARlO (P!.ENl

=/s~~~~p~~~~~CESDO AREDAÇÃO FINAL.
ISOS 1997 (SF'l.PLa:ARlO (PLa,;')

VOTAÇ"OAPROVADAAREDAÇÁO~AL.SEMDEBAl!~
15051997 ACAMARAOOSDEpt"ADOSCOMOOF/SF~'" :':5 •. ;'77""

SI!'iOPSE
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gerais ao final do ano passado. registrando-se variações percenruaiS em 12 meses do IPC.Fipc

e do IGP-DI de 10,0 % e 9.3 ~4. respectivamente. em dezembro de 1996.

É Ovoto, salvo melhorjuizo.

811& da Comissão. em z.o de A6<Js-:-o . de 1997.

Quanto ã. e:<ecução financclIil do Tesouro NacIonal. iDionna-se que o

fluxo acwnuIado de janeiro a novembro de 1996 manteve-se supef<\vn:ãrio em RS 4,0 bilhões.

correspondendo a 0.S7 e'o do PIB. A dí..,da líqUida do setor publico. por seu turno, totifizou

tu 260.3 bilhões em outubro de \996. eqUlvMendo a 34.2 o/I> do PIB. As necwidades de

financiamento do setor publico apresentaram déficit pnmario acwnulado ate outubro do inó

passado de 0,02 % do PlB.

Finalmente. a docwnenmção proveniente do Executivo ressalta a

emmanva de um deSfiei! comercla1 de USS 5 bilhões pa...a o execclcio de 1996. Aponta-se,

ainda. wn déficit em transações correntes da ordem de 3.1 % do PIB no ano passado, em

comparação com o déficit de 2.5 % do PlB registrado em 1995. Em contrapartida., de acordo

com as mesmas fontes. o financiamento desse dêficit leoa apresentado melhora importante

qtW1to ao seu perfil. com aumemo da particípaçào relativa dos empréstimos de médio c

longo prazos e~ tunlJem.. dos investimentos diretos. cu.jos ingressos Uquidos a.umentaram de

USS 3.9 bilhões em 1995 paa USS 9.4 bilhões em 1996. Em conseqticncla a esse aumento

no influxo global de capitaiS. regiSttou·se wn ganho de USS 8.3 bilhões de reservas

mtemaclonats. cUJo saldo. no conceito de Iiqwdez tntema.cional. atlngiu USS 60. I bilhões ao

Cmalde 1996.

A proPOSição foi distribulda. pela ordem. :lS Comissões de Economia.

lndilsma e ComercIo. de Finl.OÇ:lS e Tributação e de Consntulção e Jusnça e de Redação.

Cabc·nos. agora.. nesta Comissão de Economia.. Indústna e Comet'C1.o.

apreCIar a matena quanto ao menta. nos aspectos atInentes as ambulções do Colegiado. nos
tctmos do ano 32, VI. do Regunento Interno desta. Casa.

Eo relatôno.

n - VOTO DO RELHOR

Não sa':emos eX:ltamente qual o papel que se espero. do Congresso

NaCional. em gern.1. e da Càmara dos D~putaàos. em pamcuii1!. fre.Ilte :i matena em tela. Se

se busca tão-somente uma atitude homologatóna. de mero cumpnmenro da lei na 9~069, sem

qualquer laivo áe mgerencla desta. Casa.. então ser.i forçoso adnl1tlr que :.t tr3.~itação do

projeto em pauta obedece 30$ c:inones apropriados p:ua tal SituaçãO. Se. ao contrário, se

pretende interpretar aquela nonna legal como io.strUIIlemo de co-responsabilidade enrre 05

Podercs Legtslativo e Execunvo no tr.no da polirica monetária. então seci mister reconhecer

que as tntençõ~s onginals foram lrreparavelmeme ciCSVUluadas.

De fato. ouua não pode ser nossa opmlào. 3.0 constatarmos que a

docwnemação do Banco C~ntr.11 que devena jusnficar as met:!S monet3I1as p:lI3 o pnmeiro

Olmestre de 1997 pouco mais fa.z do que reprodUZir os pnnclpa1s dados da economia

brasItetrn. Não conseguimos depreender da leimn daqueie m3tenal qualquer informação

mlrumamente esclarecedora sobre a rela.ção de causa e efeito entre aqueles dados estatisticos

e os objetivos de politlca monetari..Q. ali canudos

Somos. assim. apresemados a deCisões prevtamenté tomadas nos

gabmeles do Executl\o Como se podera esperar que os leglsiadores opinem sobre :l

programacão mOnetaniJ ou - S~ se nos pennne um rasgo de audaclJ. - a rCJeuem sem acesso a

mformações tecmcas DDJetlvas que sustentem suas posições ~ E como se ?<ldera esperar que.

os legtsíadores tenham acesso a essas Inràrmações tendo como unlca n:feréncta analises

periunctonas de matena tão Importante. encaminhadas. :!.Inda i'Or cima. fora dos prazos

cabivels·?

Quer-nos parecer. portanto. que estamos aqw a atuar em uma

pantomima. O cwnpnrnemo efetivo do esplrito da LeI na 9 069. por todos os mulos elogtàvel,

não pode prescmdir da ~~_~~~de dotar os congressIStaS dos insrrumentos técnicos que

lhes pc:nniwn avaliar a cstratcgía de programaçio monetana a eles apresentada O ritual a

que somos submetido!. porém. rutda mais é do que 1Ul12. cenmôrua de mnficaçào. A esta

altura, compete~nos apenas aprovar a prOPOSIção em pauta. dado que até o prazo permitido

para sua eventual rejeição já. se encontra vencido.

Desta forma.. para. que se cwnprarr as formalidades introduzidas peJa

legislação, votamos pela aprovaç.io do Projeto de Decreto Legislanvo na 423. de 1997.

~. /

'í'//j'/1
,11/., ,

Deputado RICARDO HERACLJO

Relator

1lI- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia, Indústria e ComerCIO, em reunião

ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela APROVAÇÃO do Projeto de

Decreto Legislativo nO 423197, nos termos do parecer do Relator, Deputado

Ricardo Herácllo,

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rubem Medina - Presidente, Neuto de Conto e José Carlos

Lacerda - Vice-Presidentes, Antonio Balhmann, Candinho Mattos, Enivaldo

Ribeiro, FranCISCO Horla, Herculano Anghinetti, Israel Pinheiro, João Ribeiro,

Uma Netto, Marilu Guimarães, Odacir Klein, Paulo Bauer, Paulo Ritzel, Renato

Johnsson, Dilso Sperafico e João Pizzolatti.

Sala da Comissão, em 1~embrode 1997

/ L.-:,.
Deputado RUBEM MEDINA

PreSidente

cmlISSÃo DE FINANÇAS E 1RIBUTAÇÃO

I-RELATÓRIO

Q Projeto de Decreto Legislativo nO 423/97, oriundo do Senado
Federal. aprovi li- programação monetária relativa ao primeiro trimestre de 1997, •
encaminhada àquela Casa pelo Poder Executivo. em 29/01/97, em cumprimento à
Lei nO 9.069, de. 29/06195, an. 60

• O documento apresenta estimativas das faixas de
variação dos principais agregados monetários e análise da evo,lução da economia
nacional prevista para o trimestre referido.

Os agregados monetàrios analisados são os seguintes:

MI: papel-moeda. em poder do público T depósitos à vi.sta nos
bancos:

Base monetária restrita (RI): papei-moeda emitido.;. reservas
b3I1carias:

Bue monetária ampliada (H2): base monetária remta +
depósitos compulsórios em espêcie~ estoque de titulas públicos federiüs;~

M4: Ml --- fundos de aplicaçães fmanceiras + estoque de titulas
públicos federais. estaduais e municipais em poder do público + depósitos
de poupança + estoque de títulos privados em poder do público.

As faixas para os saldos previstos destes agregados para março de
1997, em bilhões de reaIS, são opresentadas o seguir:

M1: 33,2039,0

RI: 23,3 827,3

H2: 191,58224,8

M4: 323,9 a 380,2.

Submetido à apreciação da Comissão de Ecooomia, lndústriJ. e
C<~mén::i.o. o Projeto foi aprovado, nos termos do parecer do Relator, nobre Deputado
Deputado Ricardo Hetâl:lio.

Nos tennos regimentais, compete-nos manifestar sobre o mbito.'da
pm!""tlit.'i'in (art. 24.1) e sol-!'~ ~~ ~=~:=y~: f:nancelTa e ()l'i'Um.l1~jd \i1lL• .i.J, i;J• . '::":,~ji~
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n·VOfODORELATOR

Concordamos plenamente com o posicionamento adotado bOI
pveçercs da ComlSSio de Assuntos Econômicos do Senado c da. Comisdo de Economia,
Indústria e Comereio dem Casa. sobre o papel exercido pelo Congresso Nacional na
formulaçlo da polirica monetiria. Para enfatizar a questlo suscitada. flremos,
inicialmente, breves observações sobre a situaÇão anterior ao PllllO Real.

A legislação brasileira. atribui tradicionalmente ao Congresso

Nacional a função de co-respomabílidade no processo de oferta de moccla, qÍ&e, na prilica,
ainda nIo foi exercuia. A Lei n° 4595, de .3 J:'J2I64. art. .fll, inciso I. determina •
auroríDçio do Poder I.egulativo para .. emissões que se tornarem necwirW, acima do

limite de loe" dos saldos eXistentes em 31 de dezembro do ano anterior. No c4lO de

DeCCSsidadc:s "urgentes e imprevistas". podia o COrulelho Monetàrio Nacional autorizar u
ctniSJ3es indilper1Stveis. "solicitando imediatamente. mediante mensagem do Presidente
<ia Repilblica, homOlogação do PoderLegislativo..." '

Desde então, fundamentado na díspositivo acima, o Poder

Executivo, sistemuicamc:ate, solicitou a homologação das emissões de moedl. Esta
homologaçlo ocorria geralmente após muito tempo da emissão realizada, chegando este
prazo, em alguns casos, :l mais de 2 anos. Desta forma., OCongresso Nacional conmtuí-se
tradicionalmente em instância meramente homologatória.

Por seu turno, • Lei u' 9.069, de 29106195, que lJUtituiu o Plano
ReaJ, azt. 6', delermlna que o Presideote do Banco Cenml submeta ao Conoelho
Moaclírio Nacional. no inicio de cada trimestre, programaçio m_ trimatII1. AplI
apmvaçio pelo CMN, • programação monetária deve ser encamin1w:la i ComiSllo de
Aauntos Eoooótuicos do Senado. O Congresso Nacional, com base no p<recer da CAE,
poderá ....i·it~ ~ programaçlo "'~újl":':"~~ J.U",WiIJU~ decreto JCgl5JIUVO, no pruo de 10

~ ~ w ...~ ~ ,.çll recebimento. Porém, o referido decreto leiÚ1ativo nIo podcri
iDIrodU>:ir nenhumaal~ litnitan<lo-se i aprovaçio ou rejeição "in totum". No euo de
o Co....... NICional nIo aprovar j~ moneUria até o final do primeúo _
do trimestre a que se deJtinz, fica o Banco Central autorizado a executá...)a até IUI
aprovaçio.

Desta foam. o encaminlwnento, somente no dia 29 de janeiro, da
pI'OJf&mIÇio monetiria para o primeiro nimeste de 1991 implica o proueguimento da
si<uaçio K1ma descrita. ou seja, a impossibilidade de uma efetiva porticiplçio do Poder
1eBislativo no processo de oferta de moeda. Em nosso enlendimento, • oti,.m do
probIetna reside na própria estrutura da Le~ que nIo determina prazo riBido poli. Oenvio
da progmnaçio moiietária ao Congresso Nacional. Porém. a partir do recebimento,
..... totalmente o processo, Ido deixando espaço para aatuação do Poder l.egUlativo.

Esta constatação levou a CAE à elaboração do prc50tJte projeto de
decreto legislativo. aprovando a prograntação monetária para o primeiro trúncstte. N_

cifCWlStinctlS. no imblto desta Comissio. resu..nos acompanhar o parecer da Comisllo
de Economia, Indústria c Comereio, opinando pela aprovação do Projeto do Decteto
Legislativo n' 423, de 1997. .

Por 01llrO lado, compete também a .... ComiJslo .proclar u
proposições a ela distribuid05 quanto à adequação financeira c orçamentária. E_lO,

socnenre aquelas que "importem aumento ou diminuição de receita ou de despesa polb!ica'
estio sujeitas a este exame.

Analisando a ma.téria tratada no projeto em exame, verificamos
que • mesma nIo tem repercussão direta nos Orçamentos da Uniio, por tl>lar do assunto
da irea de politica monetária, e não de política fiscal. esta sím tipicamente objeto de
elWlle de adcquaçio orçamentáii.a e financeira.

Pelo acima exposto, concluimos que o Projeto de Decreto
Legislativo n' 423, de 1997, não implica aumento ou diminuição da receita ou da~
pUblica,.oio 005 cabendo pronunciar sobre sua adequaçio fmanceira e or;amentãria; c.
Cj1IIIIlO ao méri." opinamos por sua aprovaçio.

'" • PARECER DA COMISSÃO

A Comiss~o de Finanças e TributaÇão. em reunião ordinária realizada

hoje, opinou, unanimemente, pela não implicação da matéria com aumento ~/lU

diminuição da receita ou da despesa públicas. não cabendo pronunciamento quanto á

lIdtqullÇAo financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovaçto do P~o de

O-ereto Laglllltivo n' 423/97, nOI termos do parecer do relator, Deputado Augustp

Vlvelrol,

Eltiveram presentes os Senhores Deputados Germano Rir

PreSidente; NelI Jabur. Felter Júnior e Júlio César, Vice-Presldenles; AugUllO VI'

Manoel Castro, MeSSias Góis. Osórro Adriano. Arnaldo Madeira, Luiz CatkJs I

Max Rosenmann, Silvio Torres. Yeda CruSIUS, Gonzaga Mota, Hermes Pan:iar

Pedro Novais, Ari Magalhães. Delfim Netto. Fernando Ribas Carli, Firmo de Caé

Vanio dos Santos. Félix Mendonça. Israel Pinheiro, José Carlos Vieira, Ma,

Bacelar. Marcia Fortes, Máno Negromonte. Villono Medloli, Orcino Gonçalves. Pa

RilZel e Roberto Campos.

Sala da \omiSSêO, em 15

~
'~ew..o c: .

eputado GERMA O

Presiden e

COMISSÃO DE CQNSDTUICÃO E JUSTIÇA E DE REDACÃO

I • RELATÓRIO

o prnente projeto de decreto legislativo, oriundo do
Senado Federal, tem por objetivo aprovar a Programação Monetãria relativa 110

primeiro trimestre de 19117.

O projeto mereceu parecer favorável da Comisdo de

Assuntol Ecooomicol da Cau Iniciadora, bem como da Comissão de Economia,
Indúltrla e Comércio e da ComlSlAo de Finanças e Tributação da CAma,.. doi
Deputadol.

É o relatório.

li, VOTO DO RELATOR

NI conformidade do art. 32, inciso 11I, alínea a, do
Regimento Intemo, cabe a Coml..to de ConltitUição de Justiça e de Redat;Io o
exame do projeto sob os aspectos de constitUCionalidade, juridlcldade e técnica

legislativa.
Analisando-o nos estntos limites dentro dos quais é licito a

este órgão técnico ma!,ife,tar-se, cabe-nos observar que a proposlçio obedece

ao art. 22, inciso VI. e.i9':~~iso VI. da Constituição Federal e ao art. S' da Lei n'

9.069. de 29 de junno de 1995. que estabelece o prOcedimento a ser seguido pelo

Presidente do Banco Central sobre a submissão da programação monelllria do
trimestre ao Congresso Nacional e. ainda. ao art. 109. inciso ", do Regimento

Intemo.
Quanto à técnica legislativa. nada há a opor.

ulllnte 00 eXP<Jslo, votamos pela constitucionalidade,

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO "'23, de

1997.

Sala da Comissão. em<5de c~de 1999.

·1 (
\,,_l.~__ .

Deputada MARIA LUCIA

Relalora
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1II - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de ConstitUição e JUSlIÇ':: e de Redação, em

reunião ordinària realizada hoje. opinou unanimemente pela tonsti!IJcÍonaIidade,

juridicidade e tecnica legislati\'3 do Projeto de Decreto Legislativo o· 423197,

nos termos do parecer da Relatora. Deputada Maria Lúcia.

Jose Carlos Aleluia - Presidente. Geovan Fteitas e José

Roberto Batochio - Vice-Presidentes. Antõnio Carlos Konder Reis, Ciro

Nogueira. Dard Coelho. Eduardo Paes. Moreira Ferreira. Ney Lopes, Paulo

Magall1ães. Cezar Schirmer. fedia Rosa. Mària Lúcia. Mendes Ribeiro Filho,

Osmar Sen'3glio, Renato Vianna. Aloysio Nunes Ferreira. Andre Bcnassi, JIIIIhy
Júnior. Leo Akântara. Morani Torgan. Nelson Otoch, Antõoio Carlos Biscaia,

Jose Dirceu, Martelo Deda., Waldir Pires, Edmar Moreira, Gerson Peres, Luiz

Antõnio Fleury, Mussa Demes, Fernando Coruja, Sérgio Miranda, Bispo

Rodrigues. José Ronaldo. Nelson Marchezan. Or. Rosinha. Jair BoIsonaro e

Pompeo de Mattos.

Sala da Comissão, em 06 de abril de 1999

#4c U ,-

Deputa SÉ CARLOS ALELUIA
Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 4Z4-A, DE 1997

(Do Seta'" Federal)
POS N:35197

AproYa a P10\j1.1~ MoneI*ia l1IIaliVlI 80 AgUIldo de 11197; lindo
,.ecem: de ComiUIo de Ecanomia, IndíIIlriII e Com6fció, pela 8/lIOVIIÇio: cIlI
CominA0 de Fin8nçIIs e TributaçIo, pela RIo implicaçIo de lII8Iifi8 CllIIl _ ou
diminuição cIlI l1IC8ita ou da despesà públiCaS. RIo C8bendo pronuncilIrnenl quanto à
8dequaçllo tIIwlc:einI e OIÇIImel\láriIl e, no rMfi1o. pela aplOVIIÇIo; e cIlI ComisIIo de
conslituiçJo e Justiça e de Redaçlio. pela conlltilucionalidede. juridic:ídlIde e técnica
Jegislativa.

SUMÁRIO

I • Projeto iniCilll

11- Na Comilaio de Economia, IndústIia e Comen:io:
- PlIleCeI' do RlIIIllor
- parecer de ComiSs6o

111· Na CorniuIo de Finanças e Tributaçio:
- parecerdo~
- parecer de ComiSs6o

r./- Na c:orrn.io de ConstittHção e Justiça e de Redaçio:
- pa_de RelaIono
- parecerdlI ComiIsio

o Con;r••so Nacional decreta:

Art. 1- Ê aprovada a Programacão Mone:árta r-e.lativií ao
segundo trimestre d~ 1997, com as metas indicativas da evolucão
dos principais agregados monetários.

-Art. 2° Este ~~cretc Legislati~o ~n~~= ~~ ~lgor ~a data
~e sua publicacão.

Senaao Feàera:. em :~ àe malO d~ 1997

/~~-/'.
~.d~.' .

Senador"Atitonio carl;!; a hàe~
PresjQente do Senado Fe ral 5 J

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORlJENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISL\TIVOS - CeDI"

LEI 9.069 DE 29 DE JUNHO DE 1995

DISPÕE SOBRE O PLANO REAL, O
SISTEMA MO:r-..TETÁRIO NACIONAL,
ESTABELECE AS REGRAS E
CONDIÇÕES DE EMISSÃO DO REAL E
OS CRITÉRIOS PARA CONVERSÃO
DAS OBRIGAÇÕES PARA O REAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO II
Da Autoridade Monetária

An. 6° • O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao
Conselho Monetário Nacional, no início de cada trimestre,
programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no
mínimo: .
........................................................................................................................

li - análise da evolução da economia nacional prevista para o
trimeslre, e justificativa da programação monetária.

§ 1° - Após aprovação do Conselho Monetário Nacional, a
programação monetária será encaminhada á Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal.

§ 2" - O Congresso Nacional poderá. com base em parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. rejeitar a
programação monetária a que se refere o "caput" deste anigo.
mediante decreto legislativo. no prazo de dez dias a contar do seu
recebimento.

§ 3° - O Decreto Legislativo referido no parágrafo anterior
limitar- se-á à aprovação ou rejeição "in totum" da programação
monetária, vedada a introdução de qualquer alteração..................................................................................................................

..§.~!' - Caso o Congresso Nacional não aprove a programação
monetària até o final do primeiro mês do trimestre a que se destina,
fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-Ia até sua
aprovação.

SINOPSE

IDE."ITlFICAÇAo _
NUMERO NAORJGE~1 PDS otHl35 1997 PROl DECRETO LEGISLATIVO (SF.
ORGÃO DE ORIGEM SENADO FEDERAl. 13 05 1990
SENADO MSF 011097 199" PDS 00035 199"

At;roR COMISSÃO CAE
EMENTA APROVA A PROGRAMAÇÃO MONETARIA RELI.TIVA AO SEGL":'oUQ TRI.\lES'lRE DE

1997. COM ESTIMATiVAS DAS FALXAS DE VARIAÇÃO DOS Plill'ClPAIS
AGREGADOS MONETARlOS. AXAl.1SE DA EVOLUçAo DA ECOSO~lIA XACIONAL
PREVISTA PARA O nu~lES'lRE E JUSTIFICATIVAS PERTiKE:>TES

ULTIMA AÇÃO
RMCD llEMETIOO A CA,\IARA DOS DEPL'TADOS
U 05 1997 (SI') MESA DIRETORA

DESPACHO A CA,\IARA DOS DEPLlADOS
DSF 160;PAG

ENCAMINllADO A
(SI') SUBSECRETARIA DO E.\:PEDIElo.'TE (SI')(SSEXPI E~l I; 05 I'NO

TRAMITAÇÃO
I) 0519'17 (Sf. PLENARlO IPLEN,
LEm.'RA (APRESENTADO COMO CONcwsAo DO PARECER ~~O • CAE.

RELATOR SEN COUTINHO lORGE). SENDO ABERTO O PRAZO DE 05
(CINCOI DIAS r,TEIS PARA RECEB~lEl-o'TO DE EME!'<UAS
oSF I~ 05 PAG 9595 E 9596

1405 1997 (SI') SUBSEC. COORO. LEGISLATiVA (SI') (SSCLSI
lt1J'o,'TADACOPIA DOOf 501. OE 1997. DO PRESIDENlE 00
SENADO AO PRESIDENTE DA CAE. SOLICITANDO l.lRGENCIA NA
AMECIACAo OI. MATERlA. DE FLS J5

. :"1.1.. os 1!l1)' CSfl PlE:-:ARJO IPLESI
COM1..'XICAÇÃO PREStDESCIA A INCLt:sAo DA ~IATERlA E~l OROE~I
00011. DA SESSÃO DE 15 DE ~IAIO DE 1"'.'7. E~l REGI~fE DE
L'RGEXCIA. XOS TERMOS DO ART I·~. 11 'D' COMBINADO CO~l
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o AJ\T ),) PARAGRAFO UNlCO DO REGI~lE!'.TO I~TERNO
DSF I) OSPAG

1505 191J':' (SFl PLE:"JAJUO IPLEJ'.,:)
INCU;SÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TL1l.l'O L1-.1CO (EM REGIME DE
URGENCIA. NOS TERMOS DO AAT 172. 11. '0', COMBINADO COM
o ART, 353. PARAGRAFO UNlCO. DO REGIMEl--TO INTERNOI

1505 1997 (SFl PLENAlUO (PLEN)
OJSCUSSAO ENCERRADA SEM APRESE).,TAÇAo DE E~IENDAS, TENDO
USADO DA PALAVRA O SEN EDUARDO SUPLICY

15051997 (SF) PLENAlUO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO

1505 1997 (SFl MESA DIRETORA
DESPACHO A CDIR. PARA A REDAÇÃO FINAL

1505 1997 (SFl PLENAlUO ,PLEl'l
LEI11JRA PARECER 230 - CDIR OFERECE:-''OO A REDAÇÃO FINAL.
RELATOR SEN CARLOS PATROCINIO

1505 1997 (SFl PLENAlUO (PLEKI
VOTAÇÃO APROVADA A REDAÇÃO FINAL SE~I DEBATES.

15051997 ACÃMARA DOS DEPUHDOS COM O OfISf:-'- .;i.·'l,"1'71
''PU.

Oficio nO ~:;.: ~ (5F)

~ Senhor Primeiro-Secret:áric,

Senadc Feàeral, em J3 de maiq de 1997

j}~ ..ú~
Scnaãor Carlos Patrocínio

Primeiro-Secretár~o# em exercício

A Sua Excelê:1cia o Senhor
Deputado Ubl=atan. Aguiar.
primeiro-Sec:età:10 da Camara dos Deputados
rfr/ .

I - REL.HÓRIO

o Projeto de Decreto Leglslat1\'o n° 424:97. onundo do Senado

Federal. apro\'3..3. Programação Monetana relativa ao segundo tnmestre de 1997. com a5

mctas mdl~~s da evolução dos pnnclpals agregados monetários, A proposição em pauta

resultou de parecer favorável da douta Comissão de Assuntos Econômicos daquela Casa, à

vista da documentação pe.rtinente encammhada pelo Executivo. nos tconos do art, 6°, li, § 1~.

da LeI n' 9.069. de 29/06/95.

De acordo com a programação monetlina para o segundo trimestre de

1997 aprovada pelo Conselho Monetano KaclOnai. a diretnz a ,er adolada para a poliuca

monetária no pe:riodo consiste na manutenção do n1ve\ da atividade econômica em patamar

adequado as 'restrições detemllnadas pelo setor externo, A Tabela 1. a segwr. apresenta as

faIxas projetadas para os agregados monetanos ao tlnal do Seh'11ndo trlmestre deste ano, Os

agregados lá referidos correspondem as segumtes ddinlções'

~U: Papel-moeda em poder do publico - depósilOs a vista nos bancos

Bise monetária restrita: Papel-moeda ernnído + reservas bancarias
Bise monetária ampliada: Base monetária - Depósitos compulsórios em

espécie - Estoque de titulas públicos federais

1'44: Ml - Saldos de FAF, FJF-CP e FRF-CP - Estoque de litulos públicos

federais em poder do público - Estoque de titulas estaduais e municipais

em poder do póblico - Depósitos de poupança - Estoque de títulos privados

TABEL~ J - Programação monetária para o segundo trimestre de 1997

AGREGADO Saldo _ j.allo dd991
MONETÁRIO (R$ billl6es)

Mi' 35.1 - 41.2
Base rnonetãria restrita I 24,0 - 28.1

Base, monetana ampliada' 220,3 - 258.7
M4' 337,5 - 396,2

FONTE BaneoCcntnl

NotAS lIMtól.udcol51.ll1OSdosdluulclsnomes

Os dados aCIma implícam. de acordo com a documentação enviada

pejo Executivo aO Senado Federal, um crescimento da média mensal dos saldos diários do

agregado M1 de 59,3 % entre junho de 1996 e junho de 1997, Estima-se, no mesmo penado.

um aumento de 49.3 % para a média mensal dos saldos diários da base monetária no coneello

restrito. Com respeilo li base monetária amplíada. as projeções indIcam elevação de 52.1 %

para o saldo aO final de Junho de 1997, quando comparado ao de junho de 1996. Por fim,

espera-se um saldo de M4 aO final de junho de 1997 superior em 30,9 % ao de junho de

1996.

Tal programação resulta. segundo o ExecutIvo. da consideração do

cen:irío provável e das metas governamentais para a inflação, o PID, as = de juros. os

impactos monetários das operaçõe, com o setor externo c de assistência de liquidez ao
sistema financeiro. Estima-se, em particular, que ja esteja praticamente encerrado o processo

de migraçãO de recursos para depósitos à vista. em decorrência da introduçào da CPMF.

No que se refere á execução da política monetária no primeiro

trimestre deste ano, a documentaçãO enviada pelo Executivo ressalta que os saldos de ML da

base monetária restrita. da base monetária ampliada e de M4 observados ao final de março

confonnaralI1-se às metas previstas pela programação monetária aprovada para aquele

penado, Informa~se. amda. que se mante\'~ nos três pnmenos meses do ano o processo'dt

redução gradual~~'Xas de JUros Kesre sentido, o Comitê de Política ...lonetana - Copon:

lixou a TBC e a TBA,;\; a "Jgorar no me:s de março passado c:m l.62 f) (i ~ l,80 Ij I,>

respect1vameme. ante 1.74 0
'0 e 1.90 0

0 em dezembro de 1996

Dentre ourras infonnações prestadas pelo Executivo. destaca-se (I

crescImento do PIB do Pais á taxa de 2.91 % em 1996. Registra-se. tambem. a relallva

estabilidade do aivel da atiVIdade econõmica nos primetros meses de 1997. Não obstante este

fato. a media do' Iii~'el da utiltzaç'ão'dâ capacidâdc instalada ~opriJnejro bimestre dcste 3110

alcançou os 78. I %. cerca de I poillo percentual infenor á do segundo semestre de 1996

Além disso. apontou~se a convcrgenC1<l entre os indlces de preços ao

consumi??T e ,os indices gerais ao final do p~melro trimestre (jesie ano. regIstrando-se

variações·petcentua's em 12 meses do IPC-Fipee do 1PA:-DI de 9.0 0" e 10.1 %

respecu\'amente~ em março de 1997. De outra pane. o indice do ni\'el de emprego do

Mirustério do Trabalho indíca redução' de 1.:2'; % no ano de 1996: conquanto todos os s~tores

de atiVIdade tenham apresentado redução do indlce. a queda verificou-se com mator

intensidade na indtisma de transfonnação e na construção civil.

Quanto ao'"resultado de caixa do Tesouro Nacional. infonna-s~ que o

fluxo acwnulado no primeiro trimestre de 1997 apresentou um déficit dc RS 2,4 bilhões

Considerando.-se O regime de competência, obteve-se no mesmo penoda um· supera\'Jt do

Tesouro, no critério necessidades de financiamento. de RS 2 bilhões, Tendo as obngações

liquidas com juros reais atingido RS 2.8 bilhões. detenmnou-se um défiCIt operaCIOnal de RS

0.8 bilhões nos trés pnmmos meses deste ano. O saldo da divida liqUIda do setor publico.

por seu turno, alcançou RS 276.2 bilhões em fevereiro de 1997. equivalendo a 34.4 % do

PIB, dos quais RS 243,1 bilhões referiram-se á divida interna e RS 33.1 bilhões à divida
externa, Por sua vez,. as necessidades de finanCIamento do setor publico apresentaram. nos I:!

meses tennmados em fevereIro deste ano. déficit nominal de 5.75 ~,., do PIE

Finalmente. a documentação provememe do Executlvo ressalta a

eXistência de um déficit comercial de US$ 3, I bilhões ao longo do pnmelro tnmestre de'

1997. Aponta-se, arnda. wn défiCIt em transações correntes da ordem de USS 6.8 bilhões no

mesmo periodo. Em conrrapanida. de acordo com as mesmas fomes. o financiamemo <lesse

déficit teria ocorrido em um cenàtio de maior panicipação dos recursos captados a prazos

mais longos, O influxo liquido de recursos externos atingIU. no primelTo tnrnestre. USS 7.4

bilhões. dos quais USS 2.9 bilhões relativos a mvesumentos em canelra. USS 2,9 bilhões a

investimentos diretos e US$ 1.6 bilhão á captaçâo de créditos. Em conseqüência. o saldo das

reservas internacionais, no conceito de Iiquidez mtemacional, aunglU USS 59 bilhões em

março (Ie 1997
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A proposição foi distribuida, pela ordem. as Comissões de Economia,

lndústtia e Comercio. de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Redllção.

Cabe#nos. agora.. nesta Comlssào de Economia. Indústria e Comercio,

apreciar a matéria quanto ao merito. nos aspectos atinentes às atribuições do Colegiado. nos

termos do art. 3~. VI. do Regimento Interno desta Casa

É o relatório.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rubem Medina - Presidente, Neuto de Conto e José Carlos

Lacerda - Vice-Presidentes, Antonio Balhmann, Candinho Mattos, Enivaldo

Ribeiro, Francisco Horta, Herculano Anghinetti, Israel Pinheiro, João Ribeiro.

Lima Netto, Marilu Guimarães, Odacir Klein, Paulo Bauer, Paulo Ritzel. Renato

Johnsson, Dilso Sperafico e João Pi=lalti.

n - VOTO DO RELATOR Sala da Comissão, em lembro de 1997

A apreciação da matéria em pauta obedeceu ao ritual a que,

infelizmente, já nos acostumamos. em projetos deste jaez. Informações genéricas são

enviadlls sem a necessária antecedência pelo Poder Executivo. A tramitação pelo Senado e

pela Câmara dá-se, então, de forma açodada, fruto da superlicinlidade dos dados fornecIdos e

do atraso com que a discussão foi iniciada. A rematar esta perversa combinação de fatores,

por fim, segue-se um parecer inevitavelmente homologatório, mercê dos mandamentos da

Lei nO 9.069 citados no Relatório. No caso especifico dll proposição em tela, registrou-se o

óbice adicional da interrupção dos trabnlhos ordinários desta Casa no mês de julho.

Tais são, lamentavelmente, as condições a que são subordinados os

parlamentares no exame de matéria dlls mais relevantes para a vida nacional. O exame

responsável e atento, .por parte dos representantes do povo, das diretrizes de politica

mOlletária determinadas pelo Governo é substituído, sem pejo. pelo faz-de-e-onta canhestro de
um teatro legislativo. interessante notar o paradoxo de semelhante 51tU<l.çào. As amoridadt::

econ6:llIcas e pohucas não se cansam de ressaltar a ImponãnclJ. da estabilidade da moeda

como rator de progresso c:. ate mesmo. de ~oberama do nosso Pais. Cunosamcnre. porem. 3,.

decisões que dão torma concreta a este objetl\o são Implementadas sem () real

acompanhamento dos membros do Congresso NaCional.

Sabemos qu~ se trata de problema recorrente. de peoo<i1cidade

trimestral Infelizmente. nada podemos fazer alem de tomar publicas nossa estranheza e

nos53 mdignação pela fonna maceuá\'el com que se vem conduzindo matena tão relevante
Não obstante todas essas. ob5ervações. a b~m da. fonnalldade

l.;gisi:ll1V3 votamos pela aprovação dü ProJeto d~ Decrdt:. L~b'15Itltlvo ne- ·t]·t de 19Q7

Eo \'(HO. 531\·0 melhor .tuizo

I .~a:;-)'

Deputado'R,YBEM MEDiNA
Presidente

l-RELATÓRIO

O Projeto de Decreto Legislativo n° 424, oriundo do Senado

Federal., aprova a programação monetária relativa ao segundo trimestre de 1997,

enearninbada aquela Casa pelo Poder Executivo, em 24/04197, em cumprimento á Lei n"

9.069, de 29/06/95, art. 6°. O documento apresenta estimativas das faixas de variação dos

principais agregados monetários e análise da evolução dll economia nacional prevista pua

o trimestre referido.

Os agregados monetários analisados são os seguintes:

Ml: papel.moeda em poder do público - depósitos á vista nos
bancos;
Bee monetária restrita (UI), papel-moeda emitido - reservas

bancanas.

Due monetiria ampliad3 (H2)· base monetana resmtl 

depósnos compulsórios em espeC1C'" estoque
de titulo. públicos federaIS:

l\14~Ml - fundos de aplicações financeuas'" estoque. de titules
,- '.públicos federats. estaduaIS e mUOlclp'"S era poder do pUblico

- depósitos de poupança - estoque de titulos pn\'ados em poder

dopúbheo \ i
As faixas para os saldos previstos destes agregados para o ~.

trimestre de 1997. em bilhões de reais. são apresentadas a seguir:
MI: 35.1 a4L~

HI: 24.0 a 28.1
m: ~20.3 a. 258.7

M4: 337.5 a 396,2.

SaJadaComlSsão.em 20 de A,,"=,SnJ de 1997

Os dados acima representam. de acordo com o docwncnto enviado
pelo Poder Executivo ao Senado. um creSCimento dos saldos diãrios do Ml de S9.3%w. no

penado de junho de 1996 a Junho de 1997. E<nmou·se, para o mesmo penado, um
acréscuno de 49,3% para a média mensal dos saldos diários da base monetana no conceito

restrito. Em relação á base monetiría amplíada, as projeções indicavam elevação de

52. I~'o para o referido período. Fmalmente. esperava~se: um saldo de M4. ao final de jLUlho

de 1997, supenorem 30,9% ao de junho de 1996.

Deputado

Submetido á apree,.ção da Comissão de EconomIa. Indústria e
Comercio, o Projeto foi aprovado. nos termos do porecer do Relator, nobre Depulldo
RJcardo Herãclio.

Nos termos regimentais. competc~nos manifestar sobre o mérito da
proposição (ar\. 24, I) e sobre sua adequação financeIra e orçamentária (an S3, UI.

ll- VOTO DO RELATOR
Relator

\lI- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia. Indústria e Comércio, em reunião

ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela APROVAÇÃO do Projeto de

DfJcreto Legislativo n° 424/97, nos termos do parecer do Relator, Deputado

Ricardo Heráclio.

Concordamos plenamente com o- posICIonamento adotado nos

pareceres da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e da Comissão de Economia,

Indlist:na e ComércIO desta Casa. sobre o papel exercido pelo Congresso N&Cional na

formulação da política monetária. Para enfutizar a q\!estão suscitada, faremos,

inicialmente, breves observações sobre a situação anterior ao Plano Real.

A legislação brasileira, tradIcionalmente. atribui ao Con~

Nacional a função de co-responsabilidade no processo de oferta da moeda, que, na prática.
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não foi ainda exercida. A Lei n° 4.595, de 31112164, ar!. 4', inciso I, determina a
autorizaçAo do Poder Legislativo para as emissões que se tomarem necessárias, acima do

limite de 10"10 dos saldos existentes em 31 de dezembro do ano anterior. No caso de

necessidades 'urgentes e imprevistas", podia o Conselho Monetário Nacional autorizar as

emissões indispensáveis, 'solicitanto imediatamente, mediante mensagem do Presidente

da República, homologação do Poder Legislativo... '

Desde então, fundamentado no dispositivo acima, o Poder

Executivo, sistematicamente, solicitou a homologação das emíssões de moeda. Esta

homologaçlo ocorria geralmente após muito tempo da emissão realizada, chegando este

prazo, em alguns casos, a mais de 2 anos. Desta forma, o Congresso Nacional

constituiu-se tIadicionalmente em instância meramente homologatória.

Por sua vez, a Lei n' 9.069, de 29/06/95, que inslllUiu o Plano Real,

ar!. 6°, detennina que o Presidente do Banco Central submeta ao Conselho Monetário

Nacional, no início de cada trimestre, programação monetária trimestral. Após aprovação

pelo CMN, a programação monetária deve ser encaminhada à Comíssão de Assuntos

Econõmicos do Senado. O Congresso Nacional, com base no parecer da CAB, poderá

rejeitar a programação monetária, mediante decreto legislativo, no prazo de 10 dias a

contar do seu recebimento. Porém, o referido decreto legislativo não poderá introduzir

nenhuma alteraçio, Iimila1ldGose à aprovação ou rejeição 'in totum'. No caso de o

Congresso Nacional não aprovar a programação monetária até o final do primeiro mes do

trimestre a que se destina, fica o Banco Central autorizado a executà-la atô sua aprovação.

Desta forma, o encaminhamento, somente no dia 24 de abril, da

programaçlo monetária para o segundo trimeste de 1997 implica o prosseguimento da

silUlçlo acima descrita, ou seja. a impossibilidade de uma efetiva participação do Poder

Legislativo na programação da oferta de moeda. Em nosso entendimento, a origem do

problema reside na estrutura da própria Lei, que não estabelece prazos rigidos para o

envio da programação monetária ao Congresso Nacional. Porém, engessa totalmente o
Noccssn a partir dl.1 r~ct:hlmentf\ não lh.m:ando espaço paiol a atuaçào do Poder

1.t:1!lslau\\l
Esta constatJ.c;111 lt:\'ou :.I CAE :1 elaboração do presente pro.lcto de

decreto iCgIslatl\o. que aprcl\a ::l rro!;.'Tamação monct.:ma para o segundo tnmesrre de

1997 NestaS clrcunstânCl:ls. no àmbno dest:J. ComiSsão. rc:sta~nO$ acompanhar o parecer

da Comissão de Economia:. lnd:.rsrTfa (.' ComercIO. opmando pela aprovação o ProJeto de

Decreto Legislauvo n° 4:!-1. de 1997

Por outTCl iaào, competI: tambem a esta Comissão apreciar as

proposíções a ela distnbuídas quanto a adequação financeIra e orçamentária, Entretanto.

somente aquelas que "Irnport.:m aum~nt(l ou dlmmulçiio de rece1ta ou de despe~ pública"

estão sUjeitas a este exame.

Analisando :1 matcna tratada no projeto em exame. \erificamos

que a mesma não tem repercussão àlrcm nos Orçamentos da União. por tratar de assunto

da área de política monetária. c não de potitica fiscal. esta sim tipicamente objeto de

exame de adequação orçamentana c tinanccn3

Pelo aCIma exposto. concluímos que o Projeto de Decreto

Legisla.tlvo n° 424. de 1997. não lmpÍlca aumento ou dIminuição da receita ou da despesa

pública. não nos cabendo pronunciar sobre sua adequação financeua c orçamentária; e

quamo ao menta. optnamos por '>ua :!.~nl\'3çàl)

S,ComiSsão. em 0
\'de~1997

~,,~J?
:o:;.utado Augusto ViveirOS

. Relator

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada

hoje, opinou, unanimemente. pela não implicação da matéria com aumento ou

dimi~~Çoo.da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à

adequação financeira e orçamentária e. no mérito, pela aprovação do Projeto de

Decreto Legislativo nO 424/97, nos termos do parecer do relatar, Deputado Augusto

Viveiros.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Germano Rigolto,

Presidente; Neif Jabur, Felter Júnior e Júlio César. Vice-Presidentes; Augusto Viveiros,

Manoel Castro, Messias Góis, Osório Adriano, Arnaldo Madeira, Luiz Carlas Hauly,

Max Rosenmann, Silvio Torres, Veda Crusius. Gonzaga Mata, Hermes Parclanello,

Pedro Novais, Ari Magalhães. Delfim Netto. Fernando Ribas Carli, Firmo de Castro,

Vania dos Santos, Félix Mendonça, Israel PinheIro, José Carlos Vieira, Magno

Bacelar, Marcio Fortes, Mário Negromonte, Vittorio Medioli, Orcino Gonçalves, Paulo

RilzeJ e Roberto Campos.

I· RELATÓRIO

O presente projeto de decreto legislativo, oriundo do
Senado Federal, tem por objetivo aprovar a Programação Monetária relativa ao
segundo trimestre de 1997.

o projeto mereceu parecer favorável da ComISsão de
Assuntos EconômiCOs da Casa inicIadora. bem como da ComiSsão de Economia.

Indústria e Comércio e da ComIssão de Finanças e Tributação da Cãmara dos
Deputados.

É o reiatÓrio.

11 - VOTO DO RELATOR

Na conformIdade do art. 32. Inciso 11/, alinea a, do
Regimento Interno. cabe a Comissão de ConstItuição de JustIça e de Redação o
exame do projeto sob os aspectos de constItucIonalidade. juridicidade e técmca
legislativa.

Anahsando-o nos estntos limites dentro dos quais é licito a
este órgão técnico manIfestar-se. cabe-nos observar que a proposição obedece
ao art. 22, inciso VI, e 59, inciso VI, da Constituição Federal e ao art. 6° da Lei nO
9.069, de 29 de junho de 1995. que estabelece o procedimento a ser seguido pelo
Presidente do Banco Central sobre a submIssão da programação monetária do
trimestre ao Congresso NaCIonal e. aInda. ao art. 109. Inclso.l do Regimento
Interno.

Quanto á técmca legisiativa. nada há a opor.

Diante do exposto. votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislatIva do Projeto de Decreto LegIslativo nO 424. de
1997.

Sala da ComISsão, em~5"de 00.. de 1999.

~JL
Deputada MARIA L ARDOSO

I Relatora
.~

A Comlssào de Constltulçào c Justiça c de Redação, em

reunião ordmária realizada hoje_ opinon uuammemente pela constitucionalidade.

juridicidade c técnica Jegislntiv" do 1''''1,'1'' de Decreto Le~.jslativo n' ~2~197,

nos lermos do parecer da Relatora. Deputad,l Mana Lúcia.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia . Presidente, Oeo\'3O Freitas e José

Roberto Batochio - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder Reis, Ciro

Nogueira, Darci Coelho, Eduardo Paes, Moreira Ferreira, Ney Lopes, Paulo

Magalhães, Cézar Sehirrner, Iédio Rosa, Maria Lúeia, Mendes Ribeiro Filho,

Osmar Serraglio, Renato Vianna, Aloysio Nunes Ferreira, André Benassi, Jutahy

júnior, Léo' AlcâIÍtara, Moram Torg3O, Nelson Otoch, Antônio Carlos Biscaia,

José Dirceu, Marcelo Déda, Waldir Pires, Edmar Moreira, Gerson Peres, Luiz

Antônio F1ewy, Mussa Demes, Fernando Coruja, Sérgio Miranda, Bispo

Rodrigues, José Ronaldo, Nelson Marchezan, Dr, Rosinha, Jair Bolsonaro e

Pompen de Mattos,

Sala da~COmiSSãO'~m o~eab~ de 1999

Deputa SÉ CARLOS ALELUIA
Presidente

PROJETO DE LEI N2 3.777-B, DE 1997
( Do Senado Federal)

PLS N! 205/96

"LEGISLAC-.\.O CITADA A.!"l:XADA PELA
COORDE\AC.~ODE ESTl"DOS LEGISL4.m'os -CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTU1..0I\'
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇ.Ã.O VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

·······;.~~~~·~~~j~;~·d~·i~i·~~~~~.~d~'~~~·~~~·C~~·~'~;ã;~~:i~~·;~i~
outra. em um só turno de discussão e votação. e enviado à sanção ou
prom~lgação. se a Casa revisora o aprovar. ou arquivado. se o rejeitar.

Parágrafo zínico, Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

LEI N° 8.078. DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

..........................................................................................................................Acrescenta parágrafo único ao art, 31 da lei nO 8,078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor,

(ÀS COMiSSÕES DE ECONOMIA,INDÚSTRIA E COMÉRCIO; DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART, 24,11)

SUMÁRIO

DISPÕE SOBRE A
CONSL1v!lDOR E
PROVIDÊ:-lCIAS.

PROTEÇÃO DO
DÁ OI.JTRAS

- Projeto inicial

11 - Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio:

• termo de recebimento de emendas
• parecer do Relator
• parecer da Comissão

IIJ - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:

• termo de recebimento de emendas
• parecer do Relator
• parecer reformulado
• parecer da Comissão

o Congresso Nncion:lI decreta:

Art. 1" O an, 3 \ da Lei nQ 8.07S. de 11 de setembro de 1990. passa a vir!Orar com
o segumre paràk'Tafo único: .-

'~Parágrafo único. As infonnações de que trata este artigo. nos produtos
gelados oferecidos ao conSumidor. serão gravadas de forma indeléveL com
o objetivo de e"Tar que o cOntaTo ria embalagem com a umidade dificulte ou
impeça sua leimra," .

Art. :" Esra Lei entra em vigor na data de suá publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em conmirio.

Senado FederaL em.2/ de OUTUbro de 1997

/.'-;-;/; ;fI:.i:'
,Ú{.'--:,'",·17 iI/ ~

SenadorAntomo Carlo,; ~~galhães
Presidente do SenadaTederal

,: ri

TiTL"LO J
Dos Direito; do Consumidor

......................................................h ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPÍTL1..0V
Das Prática; Comerciais

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

SEÇÃO TI - Da Oferta

Art. 31 - A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem
assegurar infonnaçães corretas, claras, precisas, ostensivas e em
língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem. entre outros
dados. bern como sobre os riscos que apresentam á saúde e segurança
dos consumidores.
..............................................................................................................................

Sl:-;OPSE

roEN~~~~~AORlGE:l1 PI..S 00205 ! <9ó PROJETO DE LEIISF\
ORGÃO DE ORIGEM SEl'ADO FE;)E-''-AL OS 10 190

0

SENADO PLS 0020; 19%
AUTOR SE);ADOR SERGIO MACIL-'.D0 PSDE. CE
E~STA 'ACRESCE:',A PAF.~GRAFOL"lCOAO ART ,I DA LEI 80-S. DE 11 ::>E
SETE.".mRO DE J990 .. CODIGO DE PRon:CAo E DEFESA DO CI)~SL').tmOR

. ·~oESp.AcHO B.1CIAL
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(SFI co~\ CO?,STIT1.lCÃO E n:SnCA Iccn
L1.TIMA ACÃO'

RMCD P.EMETIDO A eft"'tf>JtA DOS DEPUTADOS
15 10 199": ISrl Sl"BSECP.ETARlA 00 EXPEDiESTE iSFHSSE.XPI

1830 RECEBIDO KESTE ORGAo. E~11~ DE OL-Th"BRO DE 19S"
ESCA.Wl\llADO A

SFI Sl.llSECRETARlA DO EXPEDlEST! CSF.SSEXP, E~l I) 10 19~

TRAMITACÃO
0& 10 19Ç!é- tSFJ PROiOCO:'OLEGtS:';'.il\"OISf) (PLEG',

ESTE: PROCESSO CO~lEM (,'; lOCATROI FOLHAS ~1.~1ER..o\.OAS E
R~13FJCADAS

08 \(! I!l0t· c3Fl PLE'S..;FJO IPLE\;
LErrtiRA

os Hl I~';'t, ISFI ~ES;'. OfP.ETOR..:"
OESP.~.CHO A CC) iDEC!SÃO 7EP..\ID:ATl\"At O:-''PE PODEr~.; P..ECEEEE
E.\1E>.1)AS ."".POS Pl"BLICAC.\O E DJSTP.!BllÇ,!..0 :;"1 ';\1..1.50$ :=E1(1
PRAZO DE ,-I; ICn--=COI DIAS t lE1S
DSF li':' lu PAG Ic5~:=

: 1 i l !'.I~~. ISf, cm.~ CO:-~SiTI,-·lC.:"OE !t:STIÇ";CC:

ESCERFA\(E:'-"TO PRAZO SE~: .~.PP.ESESTACÃO DE E~1E:'-"DA5
:1 i! 1996 iSFICO~t COSSTIn.1CÃOE!t:STICA ICCI,

RELATOR SE>: A.'"TO:':IO CAR:"OS \'A!.J.oARES
28 OI 1997 (Sfl CO~t CON5TI11!1CÃO E n:snCA CCCI,

DEVOL\ lOA PELO RELATOR. ESTA.""DO A MATEPJA E~l CO:-'"DICÓES DE
SEP.I~CLt1DA!'A PAUTA DE ?.Et~1:\O DA co~.nssAo

10 oe 199C (Sfl COM COKSTJTI,lÇAO E1t:STICA cccr,
AN"EX.'J){) AO PROCESSADO PA.?..ECER DA co~nss.;'o PELA AFRO':,;ÇÃO
DAMATERJ..\

2309190 j (SFl SER\1CO DE APOIO em.fiSSÓES PER.\1A.,....BIES
RECEBIDO !\l,STE ORGÃO. E~: :; DE SE'lE.\mRO DE 199"

:!~ 0° 19~7 (SFl SUE5EC COORD LEGlSLAm'A (SFI (SSCLS:
RECEBIDO :'-"ESTE ORGÃO E:,::):JE SE'IEMBRO DE 199'

01 10 199; (SF) PLEK.-\R.lO (PLE~~1

LErn.'RA PARECER 546 - CC:
DSF0110PAG20SiS A20;:SCI

OI 10 19n CSFI PLESARlO IPLEKI

LEITURA OF. ~21. DO PRESIDE:-"TE DA CCl. COMlJNlCANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO. EM REL~lÃO DE la DE SE'IEMBRO DE
1997. SENDO ABERTO O PR.o\ZO DE O; CCINCOI DIAS L'TES PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR LM DECJMODA COMPOSICÃO D.~
CASA. PARA QUE A MATERlA SEJA APRECIADA PELO PLESAlUO
DSF0210PAG20S9B

ODll.l~.7 (SFlSUBSEC COORD.LEGISUTIVAISFllSSCLSI
~"""'ifJ,ZOPARA !N'IERPOSICÃO DE RECURSO. O; lO A09 lO 97
la la 1997 (SF) SLllSEC. COORD. LEGISLATIVA ISFl (SSCLSI

ANEXEI. AS FLS 11. TEXTO m:AL REVISADO PELA SGM.

13 10 1997 (SF) PLENARlO (pLE?-)
CO~lCAÇÃOPRESIDENCIA TER!dINO PRAZO SEM APIlES....."TACÃO DE
P.ECURSO. PREViSTO NO ART 91. PAR.~GR.<\FO TERCEIRO. DO
REGIMENTO INTERNO

13 lO 1997 (SFl MESA DIRETOR.~

DESPACHO A CAMARA DOS DEPlo"TADOS
DSF)4IOPAG2)791E:179; ,,,,-

15 lO 1997 A CÀ.\AARA DOS DEPUTADOS COM O OFISFN' 'º.'1~t9l

Oficio n' 1.090 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário.

. Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submerid? oi re\1Sã~
da Câmara dos Deputados. nOS termos do ano 65 da Consrimição Fed:l1ll. °cPr~;eto ~~:;
d S do n' ?05 de 1996. constante dos autógrafos em anexo. que ae:e.s m parap- ã
.o. ena - '1' d L" n' 8 Oi8 de 11 de setembro de 1990· Codlgo de roteç o
UD\CO ao ano ~ a _I .•

e Defesa do Consllmidor~.

Sen~do Federal. em .?I de outubro de 1997

/ ~7j./~nalão Cunha L~Ma
pri~e~~o-secretár~o

A Sua Excelência o Senhor
Deputado ú"bíl1ltan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmal1l dos Deputados

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.777197

Nos termos do art. 119, capUt. I. do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas. a partir de 15/05/98, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

sala da Comissllo. em 25 de maio de 1998

~~ JeJ9. cito 1Jvu;'
.ANAUELlA RIBEIRO CORREIA1JE AFitJfJO

SecreUltia

COMISSÃO DE ECOSOMI.4.. ISPl'STRl.4. E COMÉRCIO

I-REUTÓRIO

Submete-se ao exame desta Comissão o pr~letO de lei ementado.

OriUndo do Senado Federal, que ObleU\a. ao acrescentar paral,'lafá URiCO ao an 31 do

CódIgo de Delesa do Consumidor. lazer com que as mfonnações de cunho obngalOrlo 

descntas no l..(JI'Ul do aludido anlgD • passem <3. s~r Impressas de moao mdetevel na!;

embalagens de produtos que devam ser manudos sob congelamento

A proposição. que. na Casa Alta. te\e a autona do nobre e Ilustre

Senador Sergio MacHado. obJeu\·a. segundo este. manter mtegras as mfonnaçàes

indispensáveIS ao bom dIscernImento do consumidor. mesmo quando as embalagens
de'iam tiCllr submetidas 1IQ congelamento. que. \'Ia de regra. acaba por tomar ilegiveis as
mensagens l:'t'Ivadas por meios con\'enClonalS. como o canrnbo

Começando sua lTamllação na Cãmara dos Deputados por esta
Comissão. o projeto de leI e",grafado não recebeu emendas no pral'.o regJmental

Eorel.tório

n-VOTO 00 REUTOR

E nos~a atnbUlção n:glmcntal analisar os Impactos economlcos de

medulas precomzaá3$ nas proposlçôes submcudas a nusso t:xamt:. como a pres:nte Sem

dU\·lda. no caso em tela. havera um cUSto adlcwn.:J1 para 05 fabncantes ou

comerc13hzadores de prodU!(l~ cnogemzado". rcprel\entad(.. p-.:itl adoção d~ euque1a~~

compostas de m:uenal e Impressão especiais. adequado,!; as balx:l.~ tcmperalUras

Toda\la. na que se le\'ar em coma que: tl acreSClmo de custo

menCionado tera. COmo contrapartida. a maior segurança dl' consumidor n3 aqulslçào de

produtos d{'l gcnew. em ~er:tJ SUlC'nos ~ rapla,] detenoraç,it\ As t:(1n~eqw:ncrJs em lermo:;

d~ dlmmUlçiio dos casos d::: mt~mJç50 ror IntW\ICaç.J.ll .1hm::ntJr {lU d:: 51mple:; reduç;j(l

das posslbihdades ae prelUIz,o dIreto para (\ consumid(\r. t~mhora d~ dlficl! auantlflcaç50.

são faCilmente mtul\eIS. re5tnndo claro. dJ cümpara~à,'cmlil ro~neficw. ('I saldo t~l\ora\"cl
ao b~m estar SOCial

Fact: 30 exposto. SOnH)~ r:=J:l :Iprm :u;au J'~ PW.Jet(\ dt: Lei o"



17332 Sexta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de I999

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia. Induslna e ComercIo. em reunião

ordmima realizada hOJe. APROVOU. unanimemente. o Projeto de Lei n'

',777/97. nos termos do parecer ao Relator. Deputado Paulo R.tzel.

Estiveram presentes os SenhOres Deputados:

Robson Tuma - Presidente. Herculano Anghmelti

Vice-Presidente. Airton Dipp. Anlvaldo Vale. Dan.lo de Castro. Edison Andnno.

Marcelo Déda. Odacir Klein Ronaldo Cézar Coelho, Rubem Medina. Carlos

Melles. Cunha Lima. Francisco Domelles. LUIZ Carlos Hauly. Pedro Valadares e

Renal0 Johnsson.

PreSidente

COMISSÃO DE DEFESA DO COI~SUMIDOR MEIO AMBIEIHE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 3.777·A191

Nos termos 00 Ar: 11!; capul I. do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados o S' PreSidente da Comlss/io
determinou a abertura e divulgação ns Ordem do Dia das Comissões. de
prazo pa1I reoIblmell1o tIe tll'l\U\d•• (S _õe.). no periodo de 09I03IQ9 a
15103199. Findo o prazo. nIo foram racebida. emendai.

sala da Comill'o, am 16 de março de 19l11l.

t\~\~\).'-;..
Aureni~on~ Almeida

Seàl

~A~'bI:'l)Ê!Fe~xbo CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE!
MINORIAS

1r~VOTo-DO REUTOR

De fato. existe o problema que a proposiçio em
foco pretende resolver. 05 produtos gelados e congelados esllo
nmpre úmidos e muitas vezes o fornecedor utiliza tinta ou outro
modo de gravaçio incompatível com a umidade, resultando num
bonto, em lugar da ínformação exigida pelo Código.

Ainda assim, temos convicção de que a proposiçlo
sob anilile deve ser rejeitada.

Re:za o art. 31 da Lei nO 8.078, de 1990:

"Ar!. 31 A oferta e apresentação de prodUI03 ou
servlÇO& d9lJ6m assegurar informações corretas. claras, precjllllS.
ostensivas e em (Ingua portuguesa sobre suas características,
qualidades, quan/idllde, composição, preço, garantia. prazos de
VS/idade • origem, antre outros dados, bem como sobre os riscos qoo
8pr9I11H1/am à IllIIlde 9 segurança dos consumidores. -

Sabemos que um borrão não infonna nada.
Portanto, o fornecedor que apresenta ou oferece seu produto ou
nrvlço com um borrA0 em lugar das informações Impostas pela lei.
ou da forma qua impossibilite a leitura do cons~midor, sujeita-se.
Indubltavelmenta, àl sanç6es previstas no art. 66 do Código de
Defesa do Conlumidor.

Na realidade, acrescentar o pretendido parágrafo
10 art. 31 é 'chovar no molhado·, pois a exigência da informaçlo
corrata, clara, preclsa e ostensiva já se encontra no próprio artigo.

Entendamos qua especificar, no Código. a fonna
pala qual ella infonnaçlo dava Itr pl8stada nos produtos gelados é
uma impropriedade, poli os códigos, como diplomas legais,
caracterizam-se pela abstraçlo e genaralidade. seria particularizar
demais o Código de Delella do Consumidor innrirmos nele uma
dlspoalçlo qua diz respeito unicamen1e a produtos geladoa.

Jt'!aginemOl no que se tomaria o Código se ali inseríllemOS
dispositivos para especificar como davwn sar gravadas as
informaç6es nas verduras. nos produtos muito pequenos. no

pescado, etc:. ACrealtamos que elsas partlcularldldll elevem sar
tratadas em sede'in1ralegal, como uma portaria, por exemplo.

Pelas razOes exposta acima, votamol pela rljllçlo
do Projeto de Lei nO 3.171, de 1991.

Sll. d. Comislio. em 24 de março de 1999

I •RELATÓRIO
PM!CI!R REFORMULADO

Trata·se de proposiçio oriunda do senado Federal,
que prItInde acrescentar parágrafo ao art. 31 do Código de Proteçio
e Defda do·Consumidor. O referido parágrafo obriga os fornecedores
de produtos gelados a gravarem de foma indeléVel, nos IeUI
produtol, ai Informaç6es exigidas pelo art. 31.

O parágrafo a ser acrescentedo ao C6digo deve-se
• que, noa produtos gelados, a gravaçio dll informaç6es
obrlglt6rlll danifica-Ie devido à excessiva exposiçio à umldadt,
tomando ilegiveis as informaç6es, prejudicllndo, assim, o consumidor.

A presente proposiçio foi aprovada pela Douta
Comilllo de Economia, Indústria e Comércio e, no lImbito delta
Comlulo, nAo recebeu emendas no prazo regimentel.

I· RELATóRIO

Trata-se de proposiçilo oriunda do Senado Federal,
que pritenda acrescentar Plragmo ao art. 31 do Código de Proleçio
e Defesa do Consumidor. O referido parágrafo obriga os fomecedOllll
de produtos gelados a gravarem de forma Indelével, nOI seus
produtos, as InformaçOes exigidas pelo art. 31.

O pari.grafo a ser acrescantado ao Código~
a que, nos produtOI geladoa, a gravaçio dai informlç6es
obrigatórias danifice-se, devido à 8xCBlliva exposlçio • umldacle,
tomando ilegiveis as informaç6el, prejudicando, assim, o consumidor.
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A presente proposição foi aprovada pela Douta
Comissão de Economia, Indústria e Comércio e, no ãmbito desta
Comissão, não recebeu emendas no prazo regimental.

11 • VOTO DO RELATOR

De fato, existe o problema que a proposição em
foco pretende resolver. Os produtos gelados e congelados estlio
sempre úmidos e muitas vezes o fomecedor utiliza tinta ou outro
modo de gravação incompatível com a umidade. resultando num
borrão. em lugar da informação a ser prestada ao consumidor.

É not6rio que os produtos gelados e congelados
são especialmente sensiveis à deterioração e, portanto, devem
informar o consumidor. sem qualquer margem de dúvida. a respeito
das condições ideais de conservação e de seu pra2:O de validade.
Ocorre que. freqüentemente. ao examinarmos esse tipo de produto,
nas geladeiras dos supermercados, constatamos que as informações
exigidas pelo C6digo não se encontram legíveis, o que induz o
consumidor a .comprar um produto sem saber, por exemplo, se seu
prazo de validade está vencido. o que implica sérios riscos à sua
saúde.

Muito embora os fabncantes desses produtos
sigam à risca as determinações do C6digo, as condições de
transporte e de armazenagem em freezers e geladeiras, bem como o
excesso de umidade. afetam as tintas utilizadas para gravar as
informações. fazendo com que o produto. ao ser oferecido li venda no
varejo. já não atenda as determinações do art. 31 do Códígo de
Defesa do Consumidor. Na verdade, não interessa, em absoluto, ao
consumidor ficar discutindo se a culpa pela falta de informação é do
fabricante. do transportador ou do varejista. interessa-lhe ter as
informações necessárias para consumir o produto com segurança

Assim sendo, o acréscimo do parágrafo sob análise
ao art. 31 da Lei nO 8.078, de 1990, é meritório, pois o crescente

consumo de gelados e congelados expõe um número cada vez maior
de consumidores à falta de informação e. se essa matéria

náo for regul.a.rnentada urgentemente. os consumidores continuarão a
ser lesados. pondo em risco a sua saúde.

Pelas razões exposta acima. votamos pela
aprovação do Projeto de Lei n° 3.777-A, de 1997.

Sala da Comissáo, em de de 1999.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor. Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada hoje. aprovou
unanimemente o Projeto de Lei n° 3.777-A/97. nos tennos do parecer
reforrnulOOo do relator. Dep Pedro Pedrossian.

Eshveram presentes os Senhores Deputados
Flávio Derzi. Presidente. Luciano PlzzaltO, Celso Russomanno e Paulo
Ballazar. VIce-PreSIdentes, Expedito Júnior. Pastor Reginaldo de Jesus,
Eunicio Ohveira. Jorge Tadeu Mudalen. Luiz Biltencourt BOOu Picanço,
Fátima Pelaes. Murilo Domingos. Sebastião Madeira. Vitória Medioli,
Ben-Hur Ferreira, . João Magno. Ricardo Izar, Márcio Bittar, Régis
Cavalcante, Fernando Zuppo, Pastor Valdeci, Laura Carneiro. Pedro
Pearosslafl. José Borba MoaCIr MlcheleUo. Phlleman Rodngues Aloizia
Santos. Antômo Feijão ArlIndo Chlnaglr8. Fernando Ferro. João Paulo
Paulo de A1melaa Duiho Plsaneschl. Fernando Coruja SérgIO Novais e
Ronaldo Vasconcellos

Sal:? d,) COIll,ssáD em 07 de abril de 1999

PROJETO DE LEI
N2 3,806-A, DE 1997

(Do Senado Federal)
PLS N' 43/95

Permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados paca a pràtlca de
atos processuais; tendo parecer da Comissão de Constltulçào e Justiça e de Redação.
pela constijUcionalidade. juridicldade. técnica legislativa e. no mento. cela aprovação

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Termo de recebimento de emendas
- Parecerdo Relator
- Pareccr da Conússão

oConll'eut> NltioDai decreta:

An. 1· Epeunitida i.s pules a UIiIizaçio de sistema dt l:2l:lSZl2i.uio dt dado, e
imagens tipo fac·simile ou outro similar. para a prilica de UDS procesSUlIS que dependam de
petíçiD e.rorila.

Art. 2· A UIiIizaçio de sistema dt Inllsmissio de dados e~ Di<> prejudi;:a
o ClllllJlrimClllo dos pIUDs. d=do os originais ser CDtregu<5 em juizo. necessariamente.
até cinl:o diJs da data dt .... n!mJinD.

PlIágrlfo único. ~os aIOs nIo sujeitoS a ptaZO_ os onginm deverio ser
entte~ neeessariamente. até cinco dias da data da reocpçio do matmai

Art. 3· Os juizes poderão praticar 1105 de sua competência à.vista de
uansmissões efetuadas na Íotma desta lei. sem prejuízo do disposto no artigo anterior_

Art. 4· Quem fizer USO de sistema de trammissio. toma-se =POnsável pela
qualidade e fidelidade do material trmsmitido, e por sua emrega ao órgio judiciário.

Puágrafo único. Sem prejuízo dt DUlIIS sanções. o usu.irio do sistema será
CODSiderado litigmte de mi·fé se Dio houver perfeita coneordància = o original remetido
pelo fac·símile e o original enttegttt emjuizo.

Art. s· O disposto nesta Lei Dio obriga. que os órgão!, .iudiciàrios disponlwn
de equipamentos pua recepçio.

Art. 6· Esta Lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Art. ,. Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em .13 de outubro de 1997

LEGIS~ÇÃO errADA ANEXADA PELo\.
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

lríTULOIV
Da Or~izaçãodos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

................................................................................................~ .

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
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SUBSEÇÃO Jll
Das Leis

SINOPSE

1DEl'."1IFlCAÇÃO
!'-ü"MERONAORIGEM. PI.SOOO43199SPROJE:rODEW(Sf)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 0& 03 1993
SENADO. PLSOOO431995

AtTrOR SENADOR: RONALDO Cl1NHALlMA PMDB PB
EMEl\'TA l'll:RMI1EA UTIlJZACÃODE 'FAC·S!MILE· (FAX) PARA VEIcm..•.F. ATOS

PROCESSUAlS.PEl.A5PAR'IESENVOI.VlDAS.
D:ESPACHO n.'CIAL

(SF) COM CONS'lTI'UlCÃO E JUSnÇA (CCl)
P1l.OPOS-ANEXADAS

PU: 00065 1993 PiC 00%09 1993
ULTlMAAÇÀD

RMCD RE:MEIlDOACAMARADOSDEPU"TADOS
Z3 101997 (SF)MESADIIlETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEl'UTADOS.
DSF2410PAG

ENCAMINHADO A
: (SF) SUBSECIlETAlUADO:EXPfDIENl'E (Sl')(SSEXP) EM 2310199"'

'I1tAM!TAÇÃO
os 03 1995 (SF) PlENAIUO (PLEN)

I.En"URA.
os 03 1995 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHOACCJ(DECISÃO'1EIlMINAnvA).ONDEPOOl!R.A
RECEBEIl.EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (ClNCOl DIAS ums.

DCN2 09 03 PAG2I35.
1403 1995 (SF) COM. CONSImJ1CÃO E JUSnÇA (CCI)

RELATOltSENIlERNAlU>O CABRAL.
OS 041995 (SF)PlJ!NAlUO (PL!N)

I.EmlRAE APllOV)'.ÇÃO DO1tQ. 473. DO SEN RONALDO CUNHA
UMA. SOUCITANDo'IllAMIJ'ACÃO CONJUNTA COM O
Pl.C 000651993.

C5 041995 (SF)MESADIIETORA
Dl!SPACHO ASllS!IECIlETARL\DE coMlSSOES.
DCN20604PAG4619. •

c- 04 1995 (SI') SERVIÇO coM!SSOES l'BlMANEN'mS (SF) (SCP)
ENCAMINHADO A CC1PARAEXAMEDOPROJErOEDOPLC 00065
1993. QUE 'I'RAMll'A EM CONll1NTO.

18041995 (SF)COM. CONsnr..;IÇÃOEJUSTIÇA (cC))
ENCAMINHADO AO se; JOSAPHAT MARINHO. P.-\RA EXAME DA
MATERlA.

06 06 1995 (SF) COM. CONsnn.1ÇÃO E JUSTIÇA (CC))
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO AMATElUA EM COSDIcàzs
DE SER. INCLUIDA NA P....urA DE REUNIÃo DA COMISSÃO. .

1508 1995 (SF) COM CONsnn."IÇÃO E JUSTIÇA (ccn
ENCAMINHADO AO SCP. PARAA'tENDER SOLICITAÇÃO DA SSCLS.
DE TRAMITAÇÃO CONJU:-rrA. .

04091995 (SF)PLENAlUO (PLeI)
LE1TtlRA RQ. 1166. DO SEN JOSE EDUARDO DUTRA. SOLlcrr.~"'"DO
'I'1tM41'Ac;:AO CONJUNTA COM os PLC 00209 E 00065 1993.
l)CN2 05 09 PAa 15410. .

04 09 1995 (Sl) SUlI!e. COORD. LEGISLA11VA (SF)(SSCLS) .
AGt1AJU)ANI)O INCLUSÃO ORDEM DO DIA CRQ. 1166. DE TR.~\I17AC.';:.-:·
CONJUNTAl.

os 09 1995 (51') Stl!S!t. COORD. LEGISLATIVA (SF) IS5CLS) .
AG!NDAJ)O PAV. O DIA 21 DE SETEMBRO DE 1995.

12 09 1995 ($F) PLENAlUO (PI..!:N) '. •
1830 INCLUSÃO OJU)!M DO DIA VOTAÇÃO "!tJP.NO UNICO IRO : :óó.
DE iRAMrI'AçAoCONM.'TA).

1209 1995 (SI') PLENAlUO (PLEN)
1830 VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 1166.

12091993 (51') MESADIRE'1'ORA
1830 DESPACHO ASUBSECRETAIUA DE COMtSSÕES.
DCN2 13 09 PAG 15132.

13 09 1995 (SI') SERVIÇO COMISSOEs PERMANENTES (SF) (SCP)
ENCAMINHADO A coPARAEXAME.. .

19091995 (SF) COM. CONS'ITI'UIÇÃOEJUSTIÇA (cO)
RELATORSEN JOSAPHATMARINHO. .

30 11 1995 (SI') COM CONS'ITI'UIÇÃO E JUSTIÇA (cO)
DEVOLVIDAPELO RELATOR.. ESTANDO AMA'IElUA EM CO~1)I<;:ÕE.S
DE SER. INCLUIDA NA PAur~ DE REUNIÃo DA COMISSÃO.

2404 1996 (SF) COM CONS'IT1ü1CAO EJtISTlÇA'(CC)) .
PARECER. SEN JOSAPHAT MARINHO. FAVORAva AO
PLCOOO6S 1993. NOS11SRMOSDOstlBS'ITIUIlVOJAAPROVADQ
PELA CCJ. E PELA REJl!IÇÃO PLS 00043 1995 E
PLC 00209 1993. QUE ntAMlTAMEM CONJUNTO.

2404 1996 (SI') COM. CONS'ITI'UIÇÃO E JUSnÇA (CCJ)

CONCEDIDA VISTA AO SEN RONALDO CUNHA LIMA. PELO PR..>.ZO
REGIMENTAL DE 05 (CINCO) DIAS.

1005 1996 (SF) COM. CONSTlTUICÃO E JUSTIÇA (CCI) _
DEVOLVIDO PELO SEN RONAlDO CUNHALIMA. COMEXPLANA~_.)

SOBRE AMA'IERlA. SUGERlNDO SUA APROVAÇÃO.
10031996 (SF)COM CONSn1'UlCÃOErosnÇA (CCI) _

ENCAMINHADO AO R:EL.'4TOR DA MATERlA. PARA EXAME DA SU~"'AO

OFEllECIDA PELO SEN~NAlDO CUNHA LIMA.
1207 1996 (SF) COM. CONSTlTUICÃOE JUSTIÇA (CC!) •

DEVOLVIDO PELO S:EN JOSAPHAT MAlUNHO PARA INCLUSAO EM
PAurA. JUNTAMENTE CoM o PLC 06SJ93 E 209193. QUE
TRAMITAM EM CONJUNI'O.

1408 1996 (SF) COM. CONS'In'tlIÇÃOE rosnÇA (CC!)
AN:EXAOO AS FLS.04 A07. PARECERDA COMISSÃO. CONCLL"INDO
PELO DESAPENSAMENTO DO PLS 043/95. PARA QUE1:ENHACURSO
AUIONOMO. PRESERVANDO-SE O SUBsmurIVO JA APROVA0 PEZ_A
CCJ.

300& 1996 ISF> PLENARlO í?LENI
LEmJIt... P.-'\RECER 496 • CCJ. TRAMITANDO EM CONJU1'.iO CO~1 CS
PLC 00065 E 00209 199:;
DSF31 08PAG 15295 A 15297.
RE:TIF1CACÃO FElTA SO DSF 03 07 PAG 12968.

:;0 08 1996 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLSl
AGUARDANDO INCL!:sAo ORDEM DO DIA.

02091996 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
....~ADOPARA O DIA 12 DE SETEMBRO DE 1996

12 09 í 996f '{SF) PLENARlO (PLEN)
1S45 INCLUsAo ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TIlRNO UNICO
(1'RAMITANDO EM COSJUNTO COM OS PLC 00065 E 00209 ! 993).

12 09 1996 (SF) PLENARlO (Pl.EN)

1545 o PROJETO VOI.:-A A SUA1'RAMlTAÇ.~O AtiO~Oh-1.';" CO}.:·:·?~\1E
O PARECER. 496 • CO. FíCA...'IDO DESAPENSADO DOS PROjETOS C: ~.l

os QUAIS TI<.AMlTAVA E.>vJ: CONJU1'.'TO. 1'0S TER.>vJ:OS DO ?O ;-;
12 09 1996 (SF> MESA DlRETOM.

1545 DESPACHO A S't,BSECRETARIA DE COMlSSÕES,
DSF 13 09 PAG 16120 E 16121.

13 09 1996 (SF) COM CONSTITUIÇÃO E Jt:STIÇA (ccn
RED1S1RIBUlÇÃO AO SEN JOSAPHAT MARINHO.

~1 11 19% (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E roSTIÇA (CC))
DEVOLVIDA PELO REL-\TOR. ESTANDO A MATERlA EM CO~l)IÇ::õSDE
SER lNCLL'IDA NA PAL'TA DE REUNIAo DA COMIssÃO.

10 09 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E roSTIÇA (CC))
A COMISSÃo ACOUIE PARECERDO RELATOR CONCLtJU,1)Q PE!..f.
APROVAÇÃO DA MA1ERlA NA FORMA DO SUBSTrIUI'IVO QUE
APRESENrA.DEVENDO VOLTARA PAUTA PARA APREClACÃO ~.:

TURNO SUPLEMENTAR (ART. 282. DO REGIMENTO INT:ER.'\O).
01 10 1997 (SF) COM. CONSTnü1ÇÃO E roSTIÇA (CC))

NÃOiIENDO SIDO OFERECIDAS EMENDAS EM TIJRNO st1'LEME:'7AR
A MA'IERlAE CONSIDERADA DEFINITIVAMENTE APROVADA :--:C-S
TERMOS DO ART. 2M DO REGIMENTO lN1"EllJIlO.

OI 10 1997 (SF) COM CONS'ITI'UIÇÃO E rosnÇA (CC))
ANEXADOPARECERDACOMISSÃOPELAAPROVAÇÃODA~1A~.L"
NA FORMA DO SUBS1TlUl1VOOl· CCJ. (FLS. 08A 10).

0310 1997 (SF) SERVIÇO DEAi'OIO COMISSÕES PERMANENTES
:ENCAMINHADO A SSCLS.

03 10 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
REq;B1DO NESTE ORGÃO. EM 03 DE OUTllBRO DE 1997.

13 10 1997 (SI') SUBSEC. CooRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEl. NESTA DATA. COP1ADODSFDE 130997, CONm."DO
PUBLICACÃO DA APRECl<;:ÃO DA PRESENl':E MATERlA.

14 lO 1997 (SF)PLENARlO (PLEN)
1540 LEInlRAPARECER 610· CCJ.
DSF 15 10 PAG 21M7 A 21152.
RE'lmCACÃOF:ElTANODSF 1610 PAG22109.

, 14 10 1997 (SI') PLENARlO (PlJ!N)
1540 LEInlRA OF. 234. DOPRESIDENTE DA CO. COMUNlCA....."DO
A AFB.OVAÇÃO DA MA'IE1UA. SENDO~TO O PRAZO DE 05
(CINCO) DIAS UTEIS PARA lNTERPOSIÇAO DE RECURSO. POR UM
D:ECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA. PARA QUE A MATERlA SEJA
APR:ECIADAPELO PL:ENAlUO.
DSF 15 10PAG21!'79.

15 10 1997 (SI') SUBSEC. COORD. LEGlSLAnvA (SI') (SSCLS)
PRAZO PARA B-l'ERP05IC..\O DE RECURSO. JóA~ )09-

~ 10 1997 1SF) SIlBSEC COO;W LEGISLATIVA (S" ISSC!.Sl
ANEXE!'!D."O mJAli:E\15ADO CJID,,.ADA DE FLS. ló'

:3101997 ISF)PLENARlO iP~1

COMUNiCACÃO PRESIDE-iCIA lERMNO PRAZO SEM lNlE?"OSlcA::> DE
RECURSO. PRE~STO SO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGIMENrO ll'o"TER..'lQ

:3101997 (SF)SUBSECRETARIADOE.'\1'EDIENTECSF)CSSEX!'l
1540 RECEBIDO NES'IE OI\GÃO. EM %3 DE OUIUBRO DE l!'9"

:3101997 AcÁMAR.~DOSDE!'l"ADOSCOMOOFISFN" .I'/,g('/'»
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EnC:1!tl.lniJo.l \ ·".:.:='3 Ex::e:lénclJ.. J. rim ac ser sucmcnQO .2 : ~"'são

da C.imJ.I.1 dos DeouLJáo5, nos l~nn<)s ào an !,..:. da Consotwç50 Ftd~r.1l I,) ProtCfCl ..:~ LeI
do Senaào n' ~3. 'cc 19~;;. consuntc tios autogJ:lios c:m anexo. que ··pe..rnutc: ::.::. p ..""tes 3.

UDhz..3:;.ãl' de SlStem3. áe rr:mSlUls5f1C1 tic lhà(\:. n:lJ'J. a praoca de 3tOS processu.~H"·

Se:naóo.l::cit::ral. ~m C 3 de novembro d: 1l?9-

/

~."~~c::f1;:i:(:j'~~~a~C'5
?!;~:::l'.=.=~-S.t:?c:e=~=.:.c. e~ e:-:e:r::i:::.:.:::

~. SU2 ExceiencJ:J (\ 5~nhm
Deputaào LÔtr3Wl Agl1I3I
Pnmeuo·$ccrc:tarlC' da Câmara d\lS 1);.:putaJ,);.
.losi

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.806/97

Nos termOs do art. 119, caput, I do I\e&imento In-

temo da Câmara dos Deputado&, alterado pelo art. 1° , I, da Resolução n·

10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura· e divulgaçio na Ordem

do Dia das Comissões· de prazo para apresentaçáo de emendas a partir de

15/12/97. por cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram rccebidas emendas

ao projeto.

Sala da Comissão. em 10 de ma rco de 1998

~ .J c, '.~-"-"
SUELY SANTOS E SILVA MARTINS

Secretãria Substituta

I - RELATÓRJO
o· Projeto apresenlJldo objetiva permitir que as partes. demandando em

juizo. possam utilizar ti sistema de transmissão de dados para as prilticas de atos processuais.

O sístema de transmissão de dados e imagens, tipo "fac·sinúJe- ou OutrO

similar para o cumprimento de atos ordenados peJo Juizo ou prevista em nos.. Lei Adjetiva.

inov.. oficialmente. essa prática, já adotada por inumeros magistrados que, condicionam, para a

validade do material enviado. o encaminhamento dos originais respectivos. para juntada nos autos
em tra;mitaçio.

o emprego dessa tecnologia, alellJ de nã~ prejudicar o atendimento dos
prazos judiciais. auxilia os patronos das partes, tornando mais ágeis as providências a serem

tOlDlldas. uma vez que .no prazo fixado de ate cinco dias da data do termino do plUO ou da

entrega do material, em não ocorrendo a fluência de prazo. deverão ser juntados os respectivos

originais. Em favor dos advogados, é facilitada, portanto, Dia só a produçio de provas, bem
como a manifestaçio peticionada, a ser anexada ao. autos.

Faculta ainda; a proposição a prática de atos pelos Juizes a Wta das

transmissões, conferindo ao responsável pelas trJnsmissôes de dados e imagens • qualidade e

fidelidade do material que foi enviado e o respectivo encaminlwnenlO ao órgio judiciário, prevê a
aplicabilidlde de sanções àquele que se utiliza desse sistema em Dia ocorrendo coocordãncia
entre o material recepcionado e os originais CXlbidos, puundo a ser considermo litigante de má
fé.

De resto não lixa a obrigatoriedade dos órgios judiciirios de se

equiparem para ..... recepçõ...

11- VOTO DO RELATOR

face ao C\P0510. ,~OmD$ de puecl:'t PCI! ccnslIJUCIOSlJlJdade. ]undlclda:i::

c boa lecmca le!p~lallva do Projeto de Lei n= ~ SOo. de IM? e quanto ao memo. o nosso \'010 t:'

pela sua aprovação. sem qualquer reparo

S;alad3ContIS~o.em 11 de março de 1998

--/----
j,,,/.t&--,

DEPL'TADOGERSON PERES
RELATOR

\ \. "1l~,.,., .1 .. 1_\'lbIUUI~:h' .: ,IU ... II.. :I .; ...::.: 1~1:.,: j,.

I.:um:,!' .,r.flfí,l:n IL"II.: .';J 11"1":. ";'lIh'1I111l.1111111~1I11.'IlL: 1'-_':., L"Il"'llllh 111.....1,]...

'l.ndlt.:1J:Jd..•. ;..'i:IIf(:.IIt.::::,jafl\;a ":.11:" lllenhl. pda ,lprm:lC;Jo de- I'rlll..:I.· J:: 1.':111

-: };lJb ,':- /Il>~ l.:nIlO"" ,i. flJr!.:c..:r d\\ RdJwr. Or:PU1.JJ,1 (i.:r;C'1l Pcrc....

h-.II\S:WI pll.:~l1h.", 11' Scnh('rr.:.. (J":PUI;/lJl1i-

,1'hL' '.:lrIH.... \ldw.1 ('rC$lÚC111..• I.n:mUlI I r':::J:- . .I,.,..:

Rnlx:nu ~alodllo .... h:ldo L."Il.1tJ - \·I.:c·l'rc~'ildCnlc:.. \mõnJO (..Ir!..' .. Kmnkr

Rt:I~. Cuo t'u~IlClr;L tJ4rtJ t ..)db&. lJ'líll'da f'.1t:; .1,lIme i\1.,nm<., ' . .'\ I.t!O~';,

Paulo Ma~alhÍlc:'. RICJrOll FJt1la. JIL'nnqw: EduJrdo ,\/\ 0:5. kdlO K: ':'<:l. f,,1;mJ

luclU. :"J.m Xa\ler l.t>oo. Osn~r SCmJ;]lIo. Hcnilltl \'ranna. i\lo\~·,,1 Nuneo;

ferreira• .IulDln .IUl1lN. Moronl TorgaJ1. lcnDldo Courmho. lulm~ Cobr~

AnlônlO Carlos I3lscl'Il3. Josê Otrceu. Marcelo Ded.J. \1arcos Rollr.'l \Valdlr

Pm:s. Auguslo Farlíl$. Edmar tvJorclfil. (j~f~on Peres. CaIo Rll~Ju. Lu;.: ,\móm('

Fleury. Mussa Ocmcs. r;:numdo Coruja. Jus!! Anl()Olo. Ser1,:1D Mm.l:';,J.:I. Hlsrw
Rndn1!ue~. l.t1cmno BI\..r. luis Barbosa. Antômo do \'nlle, I'nmc ":.Jnmr. Dr

Roslnha e Jóllr Bot~:uo,

5:11a d., ('''ml~!;50. em II de m<lrç,1 de 1999

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO _ART
~m . .

PROJETO DE LEI N2 4.183-B, DE 1998
(Do Sr. Confúcio Moura)

Altera a Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997. que instrtui o Càchgo de Trânsito
Brasileiro; tendo pareceres: da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação: e
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. pela constitucionalidade.
JuridiCldade e técmca legislallva.

Sl'!\1.ÁRJO

I- Projeto inicial

11- Na Comissão de Viação e Transportcs:
- Tenno de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

Ill- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
• Tenno de recebimento de cmenda~ • 1998
- Tenno de recebimento de emendas - 191)9 (nO\a \c!-'1Slatura I
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o CO:lçress:J NaCIonal cecre:3:

Art ~ o O art 2« da Lei nO 9 Se3 G"2':3 d~ s'Sternt;:-c a8

1997. Que In~ ItUI o Código de Trãnslto BraSileiro. passa a vigorar a:resclo8 00
segUinte § F

"Art 244 ..
.. § 3° A resrnçào ,mposta pelO inCISO VI riO capu: cesre al7lgo
não se aDI,ca oara o caso de seml-reboClues esoecl8!menre
PfD/elados aara MotOCicletas '? moroneras aesoe que
deVIdamente homologados pelo órgão compelente

Art ~o Esta leI entra em vigor na data ae sua DUtJllcacac

Art 2" Revogam-se as olsoos/cões em conrrano
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~STITL1 O CODIGO DE TR';\:SlTO
BR-\SfLEIRO.

Em seu amgo 244. a Lei nO 9.5D3. oe 23 de setelT.oro oe 1997.

Que "S:,tu; o Código oe Trânsito BrasileirO. arro:a entre as I~frações de
trãnsl:~ conouzlr mOtoCIcleta motoneta e clclomc:c:- rebocanao O;Jtro veicUlO

Por outro laoo. o art. 95 00 mesmo diploma legal IncluI os reboques e
seml-rebooues na definrção oe velculos.

Essa comolnação de dispositivos. oue é nOVidade. elrmina
toda e Qualquer oossloilldade co uso de rebo~ues Ou seml-reOOQues por

motocIcletas e motonetas. O fundamento aa p:lJlblção esta no falo de

motocIcletas E motonetas serem veicules de eqUllibno orecario. que

deseEta:Jill::am-se fa:lImente em altas veloclc80es ::or manobras oruscas ou

OIante 09 CDS~aCU!cs

No emante jà fOI aesenvolvldo '":0 Pais um semJ-reooque
esoeClãl para ser traclcna::c ::;or motO:::ICletas e mctO:ietas.

ProjetaOO por uma Indúslna mecânrca de Ronoônia. o

seml-reDooue e 00t8:10 de susoensão com Quatro graduações, que podem ser

reguladas em poucos minutos. barra estabilizaaora oue assegura dlnglbllrdade
nas curvas e costaC'f.OS a'em oe arnoneceaores venlcaiS erilõ'ütldos no

cnasSI. Que ::OSS,bllnam :.::na menor altura ao conjunto. favorecendo a

~stab:lldaDe ;am~em ;,rarr ;::;beceCI(1DS cs reaUlsltos :e segurança e

sinalização eXigiDos ce!o INMETRD

o eOUlOar1en:o e !lgao: a motocicleta ou ~~:oneta Dor um

SUDorte leve~!1l.Eaet= O~e r.ão alterõ as caraetenstlcas cn;lnals do veiCUlO

irnclonador tefftõO:'3 possua uma reslbté!1Cla a ruptura de 2.7 toneladas. Além

:jlssa. a artlcula;:ão e ce tres eixos. em Junção uOlversal. :J que Impeae o

travamento em Qualquer OOSlçãO e o seu desenno perrmte Que o conJunto
tenha uma extensãc bastante redUZIda. o que proporciona melhor

dlngibilldade.

o dese.nvOlVlmentO do proleto contou com '';''TIa eQUipe ae

engennelros r:1ecãnlcos i:rc~e!lstas :J<: r.1aaU1n8S cesennls.a.s e teCl"'ICOS

:.onsumlnao ::::01$ anos oe lraba~no. alem de um ano de testes feitos com Vinte

exemelares em ~~és regiões .:~ Pais r.ss maIs vanaoa:; CO;'C:CÕ2S ::la uso O
sucesso nos tes,:as ::esceno:J o Interesse de ;:andes fabncantes a~

motocicletas ~ot:"ar.ac c :1:::::1C da fab:-:cacão ao e::":loam9:1:0 em escala
.',justnal

Os menC!On2:lOS dlSCOSltlvos do Códlç:: ae T~ãnslto BraSileIro.

ocr estabelecerem uma I1fração de forma genenca ::np~em a utilização

oesse equlpamemo. J:1vlab:hzando a continuidade do ~ioJeto. Isto slgmfica a

:ntem\pção de um traoallio :mportante. de tecnologia naclona~ com grande

:Jotenclal de geracão de empregos

A oropos1cá:l Que estamos oferer-...e:1Co à a:Jreclação desta

Casa oretenae reverter C ~uaOTD eXClUm:jo aa mDlr:l::ão cs semHeboQues

eSPeCIalmente croletaoos oara utilização oor moto~cletas e motonetas
:Jevldamente ncm~loga::::I5 :918 autc:1oade comoe!eme. E:ltendemos Que

Jes:a ~anelrs :::H3;,e;::-:: a:nnc;:: :=; =oss:l:!lh::::a~e :a"a a :,:nunt.;·aade ::

:mlem :e fal:r.c;:.2o ncr.:s~~=l ::::'0 ser.:'-re:.JOJeJe ezoe:lf!co :::'=~ ::;~::;icm=~~'

.3 necessana se~:.~an~ :: :~anSI!C

Diante ao exoosto. esperamos contar com o apoIo aos nobres

Parlamentares cara a rapiaa aorovação do proieto oe leI O'Je ora

apresentamos.

Sala das Sessões. em 19 de fevereiro de 1998

.~/Ú>, '1,1 , ) /-:7

LUf::e/ !.t./'~
Deputada CONFUCIO MOURA

"LEGISLAC....O CITADA ANEXADA PELA
COORDE!'AÇ.:\O DE ESTl.'DOS LEGISLAm·os - CeDI"

LEI N° 9.503. DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

CAPÍTl'LO IX
DOS VEÍCULOS

Seção I
Disposições Gerais

An. 96 - Os veiculos classificam-se em:

J - quanto à tração:

a) automotor:
b) elétrico:
c) de propulsão humana:
d) de tração animal:
e) reboque ou semi-reboque:
IJ - quanto à espécie:
a) de passageiros:
1 - bicicleta:
2 - ciclomotor:
3 - motoneta:
4 - motocicleta:
5 - triciclo;
6 - quadriciclo:
7 - automóvel:
8 - microônibus:

9 - ônibus:
10 - bonde:
11 - reboque ou semi-reboque:
12 - charrete:
b) de carga:

1 - motoneta:
2 - motocicleta:
3 - triciclo:
4- - quadriciclo:
5 - caminhonete:
6 - caminhão:
7 - reboque ou semi-reboque:
8 - carroça:
9 - carro-de-mão:
c) misto:
1 - camioneta:
., - utilitário:
3 - outros:

d) de competição:
e) de tração:
1 - caminhão-trator:
2 - trator de rodas:
:; - trator d~ esteiras:
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4 - trator misro:
f) especial:
g) de coleção:
llJ - quanto à categoria:
a) oficial:
b) de representação diplomática. de repartições consulares de

carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao Governo
brasileiro:

C) particular:
d) de aluguel:
el de aprendizagem.

Capitulo X\
DAS l~rRAÇÕES

Art. 244 - Conduzir mo10cicleta. motoneta e ciclomotor:
I - sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos d(

proteção e vestuário de acordo com as normas" e especificações
aprovadas pelo CO'\TR..A.J'.::

II - transportando passageiro sem o capacete de segurança. na
forma estabelecida no inciso anterior. ou fora do assento suplementar
Lolocado atrás do condutor ou em carro lateral:

JJJ - fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma
roda:

1\ - com os fa.róis apagados:
\ - transportando criança menor de sete anos ou que não tenha.

nas circunstância~. condições d" cuidar de sua própria segurança:
Infração - gravissima:
Penalidade - muIta e suspensão do direito de dirigir:
\1cdida administrativa Recolhimento do documento de

habilitação:

\'1 - rebocando outro veículo:
VII - sem segurar o guidom com ambas as mãos. sal\ o

eventualmente para indicação de manobras:
\lJI - transportando carga incompati\ el com suas especificaçó"s:
Infração - média:
Penalidade - muIta.
S ]0 - Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos li!. VII e "m.

além de:
a) conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a ej"

destinado:
b, transitar em \ ias de trânsito rapido ou rodovias. sah"o ('ndc

hom"er acostamemo ou faixas de rolamento próprias:

c I transportar crianças que não tenharr.. nas circunsl:incias.
condições de cuidar de sua própria segurança.

~ 2" - Aplica-se aos ciclomotores () disposto na alin~a "b" do
parágrafo anterior:

Infração - média:
Penalidad" - multa.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

RROJETD DE LEI N" 4.183/98

Nos termos do art. 119. caput. l. do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões de prazo para
apresentação de emendas. a partir de 20/03/98, por cinco sessões.

Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 30 de março de 1998

'~""-:...,-:-~-......
V -~--

Ruy Ornar Prudênclo da Silva
Secretáno

COMISSÃO DE VIACÃO E TRANSPORTES

1 - Relatório

o oro{eto de leI em face BCreSCel1ra um Irt:';ISO ao ar! 244 da

LeI nêl 9 503 :J2::: De setemb:-8 Co:: ·,99-:- ::W€' !~S~lt;.;· c COdH;JC; ae TrânSIto

BraslIelrc de maneira a que motOCIcletas ~ motonetas possam trafegar

conoUZInOC reDOGueS e semI-rebOQues 5err CJo;: ta~ fat21 \'en~ã a ;:;::nstltUl P

Infração ae trânSIto Para tanto os refeno:Js rebooues '= semHeooaues

deverãc ser espe:18lmentê prol8ta:JOS oara :. 11'1'. Q c-..:e se a'2s~tna!T, e

homologaaos oelo orgão comoetente

Olstnbuida a esta ComJssã~ para. exame de ménta a

proPOSI:;áO nào re::ebe:.J emenaas r:o ora=:.J reg.menta

11 - Voto do Relator

rJ n::lVO COOlgo ae Trãnslto BraSlletn: :Jue E'1!rOU em 1/'90:" r:c

iniCiO C,J presente a'~o Prima Dela oreo~ucacã.JCQm a seQurança dos usuanos

do transito Es~a oreocuoaçãc POde ser l'Jentlfl:aaa nas mais diversas seçóes

do texto legal. em DISPOSItivOS que tratam das nonnas geraIs ae clfculacào e

conduta aa eaucação para o trànslto 03 c::mdução de escolares e da

habllltacão de conautores 8ntre outrce

CO~ esse esointo :' COOlg:: ":Q se'J ar. 244 consloera

lrnraç.â:ç meCia :03 tránSlt;:: Dunlvel ~O:r :';1;J;ia (l can:::UZlr motOCIcleta

mo:oneiB E: c;:::om01:J~ re:::o;:.a:1::!c Outro ·J91CL.: !=.. :)~ O~:~:. ,3wC O seu art 95

inClUi os reneQues e semHeboaues na aefinlçâo ae velCUlOS o Que 1mD9de o

uso oestes ecu:~ame:1tJS p;:,r moto~lc:etas e rr.::~:'19tas

Não ODStante reconhece'"mQs a boa lnten::ão d:J leOlslador

.Que tenos em vista a o"ecaneoaae :e e-:U1ilbnc oa~ motocl~e!aS e
motone:as tentava salvaguardar a segurança co motocdlsta. entenaemos
aue.3 rn8:J:;ca f:::' ecu:'/ocaaa

Ao eslaDelecer uma proID1:;;ã.O genen.-:a. ::J Côdlgo ae Trãnslto

ceS:O~SlOera eXls;enc;a ele reD:J::'J':?2 o;:,em··re:;:;'Jues oroleta.Jcs

esoeClalmentE.: ::aía m'JtCCI:::etas e moeI"Jeta::: Jotaac:. ;:Je OISPOSltJVOS aue

garantem a est3D;('caa,::, e a dlnç:lCI1'C3:18' :8 :::n:;r~') C,J'"í\;] bem ressaltou o

noore Au:o:, em $:..J3 l:Jstlncaçâ<.', estes jd~':"'::.Jes o:- sem'·rebC'Jues desde aue

dev.:::lar.1e'it'2 "'~,;,:::o;la:J:::~ Dela at.J:e:' ::a::::~ :::m"::9~e.1E: C:H:e~larr. ser

utthzados sem cOfTlprometer a segurança O:J tranSIto

E:.nte:--·:e;"os aue a met)::a -= :11':1:]:1a-"8 =::. ::aí a.:o::rnauvas

ao dese;-;volvlmer:ta ae atividades de cres~a::.30 c·:; serVI:C :omo as emregas

ramoas. D'Jr exemo.c alerr: da cropna a~IVlaaae l:Joustnal de fab;lca::ão aos

:-e~::Kh.:es .;. S~- ·~s:)'J:J:.Jes =~D:J;-a fU/E..:;: ::':'~:::?~::-.,>~ '~-=Sl2. ()rgã': te:('1I::0

este e L:n1 oonto:) aue ::leve ser conSloera'JO ;.::o:r eSDe:::.;t' at~nçãc pe!;:r; suas

consec~er.":::lase" t€::""Tl::>S ce geracã:l ae e~:xe:;:.:.- e r~jJ3
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Assim. alante ao exoasto somos pela aprovação co Proleto
ae Le: n'..1 1E:: 'Je 199ô

Sala aa Comissão. em ae . de 1998

gação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresenta.

ção de emendas a partir de 23/03199, por cinco sessões. Esgotado o

prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 29 de março de 1999

L {.i.'~ " J., ~ c.:. ~f""-'''''''':
Deo:.asoo RICARDQ'RIQUE

Relator

111 - PARECER DA COMISSÃO

r-.. CO"":"l.ssão ce- V.a:;:àc -= Tra:lSOO!'1ES em reunião o:'"olnana
realiza::;; ~,o ~ a::.rc·":,, ...r:a"':mememe ;: ?-:,. e:: :: Le -~ ,; •23/92 nos te"mos cc

parece~ :J: "e'ato'

Estiveram ~rese;.:-=-s ':s se;:u;'1tes De:Juiaoo5
Ed:nn:. Arauic . o"esloemE RICé3:':JO RlOue .

Vlce-Preslcer::-:- J:lã: R:::.el"C La:-' Vare.:= P,EH... :: GO;';Jea :ntbn,:. J08::1i.,;lm ~eL:
Rosa MarIO Ne:;:"crnome NlIlOr. Cercuelra t,,'orelra F~ar:.c: KonalQC Pen~ FelipE:
Menaes Fra"1c:s:::: Slhé: Joãc Henn::::ue r.1aL.:r~ ~Gpe:; ,e:r;.a as SO~ZE: vhlCO da
Princesa DtJl.: P;sa"'es:'" G:mzaga Pa::,::::a leonloas Cr.Stln~ fAurJi:' PInheiro
BaSIliO VIllar :-le:-mes PaF:::lane!:.: Slrrã:::. S;ss ...· De~:l~ ~nc: 12 Re:Ti Trlnté

Deputado EDINHO ARAUJO
PresIdente

-,

(h' i•• -- '·V-''I./.

DeputaGlo RICARDO rraUE
Relator

COMISSAO DE CONSTITIJ1ÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.I83-N98

Nos termos do art. 119, capul, J. do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. l°, J. da Resolução nO
10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de
09/11198, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, em 1611 1/98

54bt-l~
SÉRGIO SAMPAlO CONT~EIRAS DE ALMEIDA

Secretário

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.183-A/98

Nos termos do art. 119. caput. I do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. alterado pelo ar!. l' . I. da Reso

lução n' 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divul-

SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Secretário

COMISSÃO DE COSSTlTUlÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

\. RELATÓRIO

o projeto de lei em epigrafe visa a incluir inciso no ar!. 244 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de J997. Pretende o ilustre AUlor permitir que motocicletaS e
motonetas possam trafegar, licitamente, condllZindo reboques e semi-reboques que deverio,
entretanto. ser especialmente projetados'para esse tipo de tração. e homologados pelo órgão
competente.

O parecer da Comissão de Viação e Transportes, de lavra do ilustre
Deputado Ricardo Rique. é favorável.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, que deve
prommciar-se nos termos dos arogos 54 e :!4, TI. do Regimemo Interno. não foram oferecidas
emendas.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

ExamInando a matéria sob o ponto de vista temàl1co de nossa
ComIssão. não vejo óbice de natureza conslIIuclonal. legal ou juridlca à proposição que. de
resto. encontra-se formalIzada em boa tecnJca legislat1\'a. Meu parecer e. pOiS, favoràvel à sua
aprovação

Sala da Comissão, em ~ ~ de abril de 1999.

~-~7//
Deputado ALOYSIO Sl~"ES FÉÍl:REIRA

/ . Relator '-~

III - PARECER DA COMISSAO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinària realizada hoje. opinou unanimemente pela constitucionalídadc.

juridicidade e técnica legislativa dn Projeto de Lei n' 4.1 83-A'98. nos tennos do

parecer do Relator. Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados.

Jose Carlo,: Aleluia - Presidente. Geo\'an Freitas. Jose

RobenC' Batochio e Inald,\ Leltã,' - VIce-PresIdentes..Antônio Carlos honder

Reis. Ciro Nogueira. Darci Coelho. Eduardo Paes. Jaime 'Iartlll>. :--loreira

Ferreira. Ney Lopes. Paul" Magalhãe,. Vilmar Rocha. Cezar Schinner. lédiC'

Rosa. Maria Lúcia. Mendes Ribeiro Filho. Osmar Serraglio. Renato Vianna.

Aloysio Nunes Ferreira..Andre Benassl. Jutahy Jilllior. Le,.. Alcântara. tvlorom

Torgan. l\elson Otoch. VIcente AlTUda. lenald,' Coutinlll'. lulal" Cobra.
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Antômo Carlos Biscaia. Geraldo Magela. José Dirceu. Marcos Rohm. Waldir

Pires. Augusto Farias. Edmar Moreira. Luiz Antônio Fleury. Mussa Demes.

Fernando Coruja. Roland La\Ígne. José Antônio. Sér~~o Miranda. Bispo

Rodrigues. Luciano Bivar. José Ronaldo. Amônio do Valle. Gustavo Fruet. Jose

Genomo e Celso Russomano.

Sala da Comissão. em 1-1 de abril de 1999

4fM.,
X. .

Deputado SÉ CARLOS ALELUIAj/' Pm;d,""

DE:firo, r.c:s t1U':"f10~ do L~ 10~. J.:U!~ro éflleo, de' fl':D, <
dCf':u'TJivlmento c:L~ zei)'Jintes pr:';,l)s:çl)t:s: FL :;n317i. F:'
418'319S~ PEC 505/97. Publi'iL!~.:rl!

REQUERJMENTON° DE 1999
(Do Deputado Confúcio Moura)

Requer o desarquivamento dos
PL's n' 3.313197, n° 4.183/98 e
da PEC n' 505197.

Exmo. Sr. Presidente,

Nos termos do parágrafo único, do artigo 105, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito à Vossa Excelência o
desarquivamento dos seguintes Projetos de Lei, de minha autoria: n° 3.313/97,
que altera dispositivo do artigo 5°, da Lei 7.797, de 10/07/89, que cria Fundo
Nacional do Meio Ambiente; e o PL nO 4.183198, que altera a Lei 9.503, de
23/09!97, que intitui o Côdigo de Trânsito Brasileiro, possibilitando o uso de
reboques ou mini-reboques por motocicletas e motonetas. Solicito também o
desarquivamento da PEC n° 505/97, que permite que, no caso de murte,
desistência ou impedimento legal do candidato, antes de realizado o segundo
turno da eleição, possa o partido politico fazer a substiruição.

Atenciosamente,

~tffiA
Deputado Federal

Ao Exmo. Sr.
MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

PROJETO DE LEI N2 4,253-A, DE 1998
( Do Senado Federal)

PLS N~ t 81197

Autoriza a União a assumir. como depositário legal. o acervo histórico e pessoal do
ex-Presidente Getúlio Vargas.

(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO: E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

11 - Na Comissão'de Educação. Cultura e Desporto:

termo de recebImento de emendas
parecer da Relatora
parecer da ComIssão

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' É o Poder Executivo. por Ílltennéruo do :-'hnisténo da Cultura.
aUlonzado i1 assumir. como depositário legal. o acen..·o rustonco e pessoal do
ex-Presidente GeniJio Vargas.

Art. Z' Entende-se pelo acervo todos os objetos e documentos que foram do
propnedade do ex-Presidente Genilio Vargas. que hoje se enconrram sob a guarda de seu,
familiares e amigos. e que sejam por eles disponibilizados para 05 fms dest; LeI

Art. 3' O Poder Executivo selecionará, denrre os prédios públicos ligados
i vida do ex-Presidente Genilio Vargas. um que possa ser destinado a abrigar o acervo.

Art. 4' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em conrrário.

Senado Federal. em ~·1 de março de 1998

/iLLe/ '. ~If/;',< {. ,
, li " /.' '- - :.1, ''', \.,Senad~~ tonio Carlds ;/áIhães \

Prçsldente do Sena&o ilederal \

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO' DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

CONSTITmçÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

..........................................................................................................
SEÇÃOVlII

Do Processo Legislativo
.......................................................; .

SUBSEÇÃO III
Das Leis

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

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será
revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e
enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar.
ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa

iniciadora.
.....•.................................................................................................
..............._ .

SINOPSE

1DENTII'I~~AOR1Gl'M:PLSOO181 1997 PROJETO DE LEI ($F)

OP.GÃoDE 0IUGl'M : SENADO FEDERAL 29n81997
SENADO: PLS 00111 1997

AUTOR SENADOR: PEDRO SIMON PMDB R5
EMENTA AUfOIUZA A UNIÃO A CONSTITIl\R MEMORIAL EM HOMENAGEM AO

EX.PU5IDThTI: GETULIO VAAGAS.
DESPAOIO INICIAL
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(SF) ÇOM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. (CCl)
ULTlMAAÇAO

RMCD REMETIDOACAMARADOSDEPUTADOS
09031998 ($F) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMAM DOS DEPUTADOS
DSF 1003 PAG

ENCAMINIIADO A

~~xgsSECRErARIA DO EJil'EDlENTE (SF)(SSEJil') EM 0903 1998

290& 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) <PLEG)
ESTE PROCESSO CONTEM 02 /DUAS) FOLllAS N!!MERADAS E
RUBlUCADAS.

29 OS l~l.ENARlO (PlEN)

29 0& 1997 (Sf) MESA DIRETORA
DESPACHO A cc] /DECISÃO TERMiNATIVAI. ONDE ?ODERA RECEBER
EMENDAS. APQS PUBLICADO E DIS!RIBUIDO EM AVULSOS PELO
PRAZO DE o; (CINCO) DIAS U1EIS.
DSflOOSPAG 17631.

29 OS 1997 (Sf) SUBSECRErARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃo. EM 29 DE AGOSTO DE 1991

29081997 (Sf) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 29 DE AGOSTO DE 1997

29 OS 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 29 DE AGOSTO DE 1997

24 09 1997 ISF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

24 M 1997 (Sf) COM. CONS1TI11lÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
RELATOR SEN FRANCELINO PEREIRA

03 12 19~7 ($F) COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
A COMISSÃO ACOL!IE O PARECER DO RELATOR QUE CONCLLl PELA
APROVAÇÃO DA MA1EUA NA FORMA 00 SUBSTITUTIYO QUE
APRESENTA. A MATERIA VOLTA A PAUTA PARA DELmERAçÃO
EM 11lRNo SlJPLEMTh.AR CONfORME ODISPOSTO NO ART 282 DO
REGIMENTO lNTERNO

10 J2 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSnçA (CCJl _
NÃO TENDO SIDO APRESENTADAS EMENDAS DURANTE A DISCUSSAO
SUPLEMENTAR oSUBsmunVO E DADO COMO DEFINITlVAMENI'E
APROVADO. (ART. 284 DO REGIMENTO INTERNO).

1012 1997 (SF) COM. CONsnnJIÇÃO E JUSTIÇA (CCI) _ _
ANEXADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISSAO PELA APROVAÇAO
DA MA'!EUA NA FORMA DO SUBSTITUTIVO OI - CC!.

10 12 J997 (SF) COM. CONSTmJlÇÃO E JUSnçA (CCl)
ENCAMINHADO AO SACP.

10 J2 J997 ($F) COM CONsnnJIÇÃO E JUSnçA (CCl)
ENCAMINHADO AO SACP.

11 12 1997 (SF) SERVIÇO DE APOJO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 1I DE DEZEMBRO DE 1997.

JJ J2 J997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMlSSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

11121997 (SF) SUBSEC. COORO.I.EGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 11 DE DEZEMBRO DE 1997.·

07 OI 1998 (SF) PLENARJO (PLEN)
LEITURA PARECER001- CC!. NOS TERMOS DO SUBSrrnmvO
QUE OFERECE. RELATOR SEN FRANCELINO PEREIRA
DSF0801 PAG 0102 A0109

07 oI 1998 (SF) PLENARJO (PLEN) ,
LEITURA OF. 253197. DO PRESIDENTE DA CCJ•.COMUNlCANOO A
APROVAÇÃO DO PROJETO. EM REUNIÃO DE lO DE DEZEMBRO DE
1997. SENDO ABERTO OPRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS
PAAA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM DECIMO DA
COMPOSIÇÃO DA CASA. NO SENTIDO.QTJE. AMATERJA SEJA
APRECIADA PELO PLENARJO
DSF0801 PAGOI93.

OS OI 1998 (SF) SUBSEC COORO LEGISLAnVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA JNTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 16 A 20.02 98.

0203 1998 (SF) PLENARJO (PLEN) .
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA 'QUE FICA REABERTO A PARTIR DE
HOJE. O PRAZO REGIMENTAL PARA A TRAMITAÇÃO DA MATERJA.
DEVIDO AO ENCERRAMENTO NO PERIODO DE 17 A 27 DE
FEVEREIRO ULTIMO
DSF03 03 PAG 3141 E 3142.

0903 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS 21. TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM.

0903 1998 (SF) PLENARJO (PLEN)
COMUNlCAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO DIA 06 03 98. SEM
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PAAAGRAFO
TERCEIRO. DO REGIMENTO INTERNO 'I·C. "-d ::: ':'

09031998 A cÃMARA DOS DEPUTADOS COM OOF/SFN".... ....' ...... ,-

OficIO n° (SFl

Senhor Primeiro-Secretàrio.

Encrmunho a Vossa ExcelêncIa. a fIm de ser submendo arensão
da Câmara dos Deputados. nos termos do ano 65 da Constltwçâo Federal. o ProJero .d~_Le:
do Senaào nO 181. de 1997. constante dos autógrafos em anexo. que "311tOn23. a L mao a

2SS1U11lI. como depositaria legal. o acervo hÍStórico e pessoal do ex-PreSIdente Getúlio
Vargas"

~se retãr~o, emJ.~~~rcIcio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UbiraTan Aguiar
PrimelTO-Secretário da Cimara dos Deputados

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.253, DE 1998
(PLSN° 181/97)

Nos termos do ano 110. "caput". L dn Regímem(l!nteme>

da Câmara dos rlcputados. a Sr'. Presid<:nta determinou a ahertura - li';

divulgação na Ordem do Dia da, ('()missiic$ - de pra.t(1 rara apre,entaç;j(

de emendas ao proJew. a parur de 12 ,k março de lllClt!. por cirlC<l sessões

Esgotado o pral.l>. nà,) foram recebida., ~m~ndas at' pr(~lew.

",al::t da Comissão. 14 de março de 194'1

,
'" :. , .

I )1' '-.' '.

Carla Rodrí'gti~0t~"i\1edeiros
Secrerària

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO

I - RELATÓRIO

O PL em epigrafe. de iniciativa do ilustre Senador PEDRO SlMON (pLS n0

lSl,de J997), foi aprovado pelo Senado federal. A proposição em pauta autoriza a Uniio a

constituir memorial em homenagem ao ex-Presidente Getúlio Vargas

Pretende-se. com essa iniciativa legislativa.. que o Poder Executivo. por meio

do Ministério da Cultura.. assuma. como depositário legal. o acervo histórico e pessoal do

ex-Presidente Getúlio Vargas.

O mencionado projeto de lei define o entendimento sobre o que deve

constituir o acervo. e recómenda s<tia escolrudo para abrigá-lo um prédio público ligado á

vida do ex-Presidente Getúlio Vargas

Ao passar pela Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania do Senado

Federal, O PLS n° 181. de 1997, recebeu algumas alterações, todas elas consubstanciadas

num Substitutivo de autoria do Senador FRANCElINO PEREIRA

Nota-se, contudo, pequenas discrepâncias de redação no llJt. I° da redação

final dada 80 Substitutivo pela Comissão de Constituição. Justiça e Cida<iarili do Selllldo

Federal, quando comparado ao texto que chegou à Camara dos Deputados, enviado pelo

Presidente do Senado Federal, em 11 de março de 1995.
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A proposição em pauta não foi objeto de emendas na Câmara dos Deputados.

Contou com Parecer favorável anterior, de autoria do Deputado WOLNEY QUEIROZ,

que não chegou a ser apreciado. tendo servido de base para o presente Parecer.E nos tenDOS

regimentais da Casa, chega novamente à CODÚssão de Educação. Cultura e Despono para

exame da matéria quanto ao mérito.
n·VOTODA RELATORA

Na Justificação de sua proposta legislativa, o austre Senador PEDRO

SIMON, afirma "ser esta uma oponunidade impar para que os Poderes Legislativo e

Executivo compartilhem iniciativa que, certamente. será grandemente apoiada e reconhecida

pela opiniio pública em geral e. em particular, pejos trabalhadores, que tiveram em Getúlio

Vargas uma das expressões mais altas da defesa de seus direitos e sua efetiva. íntegraçào à

vida deste Pais."
Ao analisar o referido projeto de lei, para efeito de exame pela Comissão de

ConstilUiçio, Justiça e Cidadania do Senado Federal, o nobre Senador FRANCELINO

PEREIRA junta.se à opinião do Auto~ da proposição. ao afinnM que ,,,isto numa

perspectiva histórica, qualquer que tenha sido o posicionamento das lideranças políticas em
me da era Vargas, forçoso é reconhecer sua inegável importância no proce.uo político-

institucional, social e econômico do nosso Pais neste século,'"

Sem dúvida, pois nos quase 20 anos que governou o Brasil, sob regime

ditatorial ou democrático, Getúlio Vargas colocou o Brasa no caminho do desenvolvimento

socW e econôntico. Assim, indo além du reformas e inovações de cunho rnba1hista,

amplamente conhecidas do povo brasBeiro. Vargas defendeu veementemente os interesses

nacionais em meio a um mundo politicamente dividido. tendo impulsionado a economia do

Pais por meio da industrialização, principalmente no que tange ao aço. ao petróleo. i energia

elétrica e aos tronsportes.
POrtanto, nada mais justo do que homenagear a memória do ex-Presidente

Getúlio Vargas na forma proposta peja proposição em epígrafe, do Senado Federal.

Diante do exposto, e considerando a relevância política e o mérito histórico e

cultural da iniciativa em apreço, voto pela aprovação do Projeto de Lei n~ 4253, de 1998, do

Senado Federal.

SaIa da Comissão.em~3de(" ': ..~. ';~ de 1999.

.~~.~_ t:J:~
Deputada NICE LOBÃO

Relatora

1II • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nO 4.253/98, nos
tennos do parecer da Relatora, Deputada Nice Lobão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Marisa
Serrano, no exercício da Presidência: Nice Lobão e Celcila Pinheiro,
Vice-Presidentas: Ademir Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira. Eber Silva, Eduardo
Seabra, Esther Grossi, Evandro Milhomen. Fernando Marroni, Flávio Ams, João
Males, Jesé Melo, Nelson Marchezan. Nilson Pinto, Norberto Teixeira, Osvaldo
Biolchl, Osvaldo Sobrinho, Pedro Wilson, Walfrido Mares Guia e Zezá Perrella.

Sala da Comissão, em 13 de abril de 1999

lv"".Lt,·,·c-.-.
Deputadl Mlrisa Serrano

Vlce·Presldenta
no exerclclo da Presidência

PROJETO DE LEI N2 4.862-A, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Mensagem o" 1.501198

Acmscentaparágrafo único ao art. 2" do Decreto-Iei nO 227. de 28 de"fevereiro de 1967,
com a redâçio que lhe deu a lei nO 9.314. 14 de novembro de 1996. Pendante de
pareceres das Comissões de Minas e Energia: e de Constituição e Justiça e de
Redaçio.

SUMÁRIO

I• Projeto inicial

11 • Na Comissão de Minas e Energia:
• emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. )' O 1ft 2' do Decreto-Iei n' 227. de 28 de fevereiro de 1967, com a redaçio
que. lhe~ oa~ ~ 9.314, de 14 de novembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
pll3Brafo umco:

"Parigrafo único. Odisposto neste artigo não se aplica aos órgãos d. adntiniSlraçio
~ .. IlJlir.t!uica da t!~o, dos E~o~ do Di5t!ito Federal edos. Municipios, sendo-Ihes
penmítida a utilizaçio de JllZIdas de substlnCl" !llmer;us de emprego ,mediato na construçio civil."
para uso exclusivo em obras publicas por eles executadas diretamente. respeitados os direitos
deeoITentes de autorizações de pesquisa e de concessões de lavra existentes," (NR)

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de Sua publica.çio

Brasilia

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEçÃovm
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 1II
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Câlllara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração:

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

*Alínea 'c" com redação dada pela Emenda Conslltucional nO 18. de 05..02. "/998.
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d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público j: da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos
da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico,
provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração,
reforma e transferência para a reserva.

* Alínea "f' acrescida pela Emenda Consllluciono/ n· 18, de 05..'02 1998.

§ 20 A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo,
um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por
cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.
............................................................................................................... O'

................................................................................................................ O'

CÓDIGO DE MINERAÇÃO

DECRETO-LEI N° 227. DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

DÁ NOVA REDAÇÃO AO DECRETO-LEI
N° 1.985 (CÓDIGO DE MINAS), DE 29 DE
JANEIRO DE 1940.

CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

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

Art. 20
- Os regimes de aproveitamento das substâncias

minerais, para efeito deste Código são:
I - regime de concessão, quando. depender de portaria de

concessão do Ministro de Estado de Minas e Energia;
11 - regime de autorização, quando depender de expedição de

alvará de autorização do Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM;

m - regime de licenCiamento, quando depender de licença
e~pedida em obediência a regulamentos administrativos locais e de
registro da licença no Departamento Nacional de Produção Mineral _
DNPM;

IV - regime de permissão de lavra garimpeira, quando depender
de portaria de permissão do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Produção Mineral- DNPM;

V - regime de monopolização, quando, em virtude de lei
especial, depender de execução direta ou indireta do Governo
Federal.

*Artigo com redação dada pela Lei n·9.31-1, de 1-1/1/11996.

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

.................................................................................................................
Mensagem n° 1. 5O1

Senhores Membros do Congresso Nacional.

E~I n" 053 iMME

9rasiha, 01 de dezembro de 1998

Excelenu:iSImo Senhor Presidente da Republica.

Tenho a honra de submeter ã. elevada consideração de Vossa Excelência o
ane\o Anteprojero de Lei. que propõe o acrescímo de paragrafo unico ao an 2'2 do Decreto-lei n!!
227. de ~S de fevereiro de 1967 - Código de Mineração. a fim de permitir aos órgãos da
administração direta e aurarquica da União. dos Estados. do Distnto Federal e dos Municipios. a
utilização de jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil. para uso
exclusivo em obras publicas por eles executadas diretamente

"'\ O Anteprojeto ora submetido à considernção de Vossa Excelência tem por
objetivo atender a pretensã~ legitima dos õrgãos da administração direta e autàrquica dos tres
entes da lederação. manifestada.. sobretudo, pelos Municipios que. ante a carência de nonna
e,,<pressa contendo pennissão daquela natureza., e em decorrência de interpretação construida ao
lume do ordenamento víYl!ntc. encontram-se obrigados a adquirir de paniculares. titulares de
eoncessio de lavra. suhstâncias núnerais de emprego imediato na construção civil, com
desnecessario acréscimo de custO para as obras públicas que executam

.3 Em adição ao atendimento daquele pleito. recomenda ainda o Anteprojeto a
repercussão pràtica que ad....em de sua aprovação. consistente na adoção de medida nitidamente

posnh'n t ~'utõ\r. que al~m de proplcíar imediata redução nos custos das ob~ públicas. com
sen!'I\·~1 eCllnOllll<1 para o .:rario. lambém projeta maior apuro tecnico ao ordenamento. mediante a
supressào daquela lacunn normativa. cuja existência deu ensejo a interpretação contraria ao
intere:ise publico

-I Por estes motivos. Senhor Presidente.. acredito que o Anteprojeto tem a aptidão
de "oJiminar entrave administrativo visivelmente ,prejudicial aos entes da federação, e de que ele
aprimora tl ordenamento em \ígor. dotanao-o de noona de cuja carência o interesse público se

ressenle

Respeitosamente.

Aviso n' 1.639 - SUPARlC. Civil.

Em 1Q de dezembro de 1998

Senhor Primeiro Secretario.

Encaminho i1 essa Secretaria Mensagem do E.xcelentissimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Acrescenta panigrafo tinico ao ano 12 do Decreto-Iei n~

227. de 28 de fevereiro de 1967. com o redação que lhe deu a Lei n" 9.314. de 14 de novembro de

1996-.

Atenciosamente.

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chetê: da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelênci. o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro S""""'o do Câinora doi Deputados
lIRASiLlA-Pf '-i---E""M-E-Nc-D-A-N-,---

I CM€-oi/9:J

USO EXClUSIVO DA COI.!ISSAO

•.:.., DE I'lINAS E EHfRGIA

Acrcsc~l1ta paráwafos ao an :" do Dltcreto-Iel nU
227, de 28 de fCvl!relrO de 1967. com a redação que
lhe deu a lei n"9,31-1. d~ 1..J de novembro de 1996,

'TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI

N° 4_862, DE 1998

Nos termos do anigo 61 da Constituição Fcdcr.ll. submeto ã ..:Ievada deHberllção dI

Vossas E.xGelêncius. ~companhõldo de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado d\

Minas e Energí:l. o texto do projeto de l..:i que "Acrescenta p:lIiÍgr.llo unico ao art. 2! do Decreto-Ie

n2 227_ de 2& de Icverciro de 1967. com il rerlilção que lhe deu a Lei n~ 9.3l4. de 14 de novembro dl

1996".

BT:lSilio. 19 de dezembro de \998

;y--- .
/ j '- ..., t.
'''\ ..~

AUTOR: -.,"'" RICAllOO IZAR IPARTIOO I. UF I polG/....
PPS I 5P 01 102
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o CO:-:GRESSO NACIONAL deerela:

Art I" - o nrt ~ .. do Ot.'eTeto-\el 2'27. de- ~8 de fevereiro de 1967. com a

redaçào que lhe: deu 3 Lei n' 931~, de 14 de novembro de 1996, passa a \1gornr acrescidos

dos seguintes paragraios'

-§ Io • O dIsposto neste anigo não se aplica aos órgãos da adminIstração diIela
dos mumcípios. sendo-lhes perrnilída a utilização de jazidas de substânci3.S mmeralS de
emprego Imediato na constlUç30 ClVtl para uso exclusIvo em obras pubhcllS por clés
executadas diretamente e somente com seus próprios recursos matcnals e humanos,

respeitados os dlTeltos preeX:Istentes decorrentes de requcnmcntos pnonw.nos e títulos

minerários de qualquer modalidade entre estes. autorizações de pesqUIsa, concessões de

\avrn., manifestos uc mma, regtstros de hcencwnento. requerimentos de pesqUisa mineral,
de lavra. de regIStrO de licenCl3111ento e requenmentos sobre editais de disponibilidade de
ârea,. e respeitAdo. am~ o disposto nas legislações do meio nrnbiente e mmern1 "

§ 2° • Os órgãos da ndministrnção di.rc:ta dos Municiptos deverão encarmnhar
previamente ao Departamento NaCIOnal da Produção Mineral. planta de SiruaçáLl e memo~a1
descritivo da ãrea de $CU mteresse pura que seja verificada a eXIstênCia ou não dos dmmos

minerários citados no parágrnfo amenor, os quais deverao ser respeitados mtegralmen!e.

Art. 2° - Esta l.el entra em vigor na data de?, PU~ICação.

PROJETO DE LEI N!! 8.290-B, DE 1986
( Do Senado Federal)

PLS J\:n4/81

Altera a Consolrdação das LeiS do Trabalho. aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1°
de maIo de 1943: tendo pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. pela constitUCIonalidade. JUrldlcldade e téCnica legislativa; e da Comissão de
Trabalho. de Administração e Serviço Publico. pela aprovação PARECERES A
EMENDA DE PLENARIO. da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Publico, pela aprovação; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitUCionalidade. jUrldicldade e técnlca-.!eglslatlva. com subemenda.

SUMÁRIO

1~ Projeto iniCiai

11 . Na Comissão de ConstitUição e JUStiça e de Redação'
. parecer do Relator
- pa.recer da Comissão

111 . Na Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Públrco:
· parecer do Relator
· parecer da Comissão

IV· Emenda de PlenáriO

Sala da ComIssão, em 18 de janeiro de 1999.

JUSTlFICA11VA

cAPiTULO VI

o COngresso Nacional decreta:

Art. '1.0 O art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho <CLT), passa
a vigorar com a seguJnte redação:

"Art. 899. .. ,.

i 1.0 Só se admitirá o recurso mediante_ prévio depóslto de
Importância equivalente ao valor da. condena.;a<> e pagamento das
custas.

§ 2.0 Tratando-se de condenação. de valor IndetermlnadC! ou
a ser apurado em execução de sentença. a importância. do deposito
corresponderá ao que for ,arbitrado para efeito de custas.

i 3 ° O depósito será feito na conta vinculada. do empl'egado
relativa ao FGTS, procedendo-se à. sua. abertura. se necessário, e
ordenando o juiz a livre dlsponlbllldade da. quantia. correspondente.
com os respectivos rendimentos. em favor da pa.rte vencedora. tão
logo transite em julgado a decisão recorrida."

Art. 2.0 Esta le\ entra em vigor na. data. de sua. publlcação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, 19 de setembro de 1986. - José' Fra.reUl, Presidente.

LEGlSLAÇAO C17'ADA. ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

.CONSOLlDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO

'Apr~vada pelo Decreto-LeI n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943)

V· Na Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Publico:
· parecer do Relator á emenda de PlenáriO
· parece da Comissão

VI - Na Comissão de·Constituição e JustIça e de Redação.
• parecer do Relator à emenda de Plenáno
· subemenda oferecida pelo Relator
• parecer da Comissão
· subemenda adotada pela Comissão

TtTULO X

Il<J Processo Judiciário do Trabalho

Art. 899. Q,s recursos serão Interpostos por simples petição e terão
efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste titulo, per·
mltlda a execução provisória até a penhora.

I 1.0 Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vezes o valor de refe
rência regional. nos dl.ssidlos IndlvlduaJ.s. só será admitido o recurso. Inclu
sive o extraordJnárlo, mediante prêvio depósito da respectiva importância.
TranSitada em julgado a decisão recorrida. ordenar-se-á o levantamento
Imediato da Importãn~la de depósito, em favor da parte vencedora, por
simples despacho do Juiz.

i 2.° Tratando·se de condenação de valor Indeterminado. o depósito
=esponderá ao que for arbltra.do, para efeito de custas, pela,.J;u_ou
Juizo, de dIreito. até o llmite t!c 10 (dez) vezes o valor de referência da
região.

DoS recunos

COMISSÃO pE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.862198

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo da Cãmara dos
Depulados, o Sr. Presidente detenninou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões _ de prazo para apresentação de emendas, a partir de 08.01.99, por
cinco sessões. Esgotado O prazo, foi recebida 01 emenda ao projeto.

2 - A emenda VIsa também adequar o texto proposto ao pleito dos prefeitos

conforme informações da imprensa nacional, consubstanciado no tipo de obras execumdas
diretamente pelos Municipios. Desta forma, deixou-se explícito que se ttam somente de

obras executadas com recursos materiais e humanos das Prefeituras Municipais, não se
permitindo que eventuais empreiteiras vencedoras de licitações venham a obter

indiretamente os mesmos direitos. o que se ocorrer, ferirá de morte o espirito do presente

projeto de lei.

. .Ki~
Lenivalda D. S. A. Lobo

Secretária

4 - O acréscimo de parágrafo conforme proposto, toma-se necessáno para a

plena. garantia dos direitos preexistentes, pois sem a obrigatonedad~ da preVIa consulta ao
Departamento NacIOnal de Produção Mineral, não haveria como se conhecer e respeitar os

direitos mineràríos em vIgor, já que o único controle de areas oneradas para a atividade
minem! no pais é • do referido órgão.

S - Por fim, a emenda tem o mérito de aten
dos municípios.

3 - Há tambem a preocupação de explicitar a obngatoriedade conslltuclona! de
todo agente que explorar recursos mmeraJs de obter todas as licenças especificas

deumninadas pelas legislações ambiental e minera!.

I . Como no Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo não foram citados

outros direitos mineràríos existentes além da concessão de lavra e da autorização de

pesquisa minem!, a presente emenda visa deixar claro os demais direItos liqUIdas e certos

dos detentores de requerimentos pnorit:irios e titulos minerários de qualquer natureza
destacando-se os manifestos de mma, registros de licenciamento, requenmentos de pesquisa

mineral, de lavra, de regJstro de licenCIamento e requerimentos sobre editais de

disponibilidade de rirea.
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I 3.° Na hipótese de se discutir, no recurso, matéria Já decidida atra
vés de prejulgado no Tribunal Superior do Trabalho, o depósito poderá
levantar-se. de imediato, pelo vencedor. (Revogado peia Lei n.o 7.033,. de
5 de outubro de 1982.)

I 4.° O depósito de que trata o I 1.0 far-se-á na conta vinculada do
empregado a que se refere o art. 2.° da Lei n.o 5.107, de 13 de setembro
de 1966. aplicando-se-lhe os preceitos dessa lei, observado, quanto ao re&
pectivo levantamento. o disposto no I 1.0

§ 5.° Se o empregado ainda não tiver conta vinculada aberta em seu
nome. nos termos do art. 2.° da Lei n.o 5..107, de 13 de setembro de 19118,
a empresa procederá à respectiva abertura, para o efeito do disposto no I 2.0

§ t3 o Quando o valor da. condenação, ou o arbitrado para fins de
cUStas, exceder o limIte de 10 (dez) vezes o valor de reteréncla da região
o depOSito para !1ns de recurso serã.l1mitado a este valor. .

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO N." 74/81

Altera. a Consolidação da~ Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.° de maio de 1943.

Apresenta.do pelO Senhor senador Humberto Lucena..
Lido no expediente da sessão de 24-4-81, e publicado no DCN (seção lil,

de 25-4-81.

Dlstribuido às Conlissões de Constituição e Justiça e de LegWação Social
Em 31-5-82 são I1dos OS seguIntes Par~res:

N," 440/82. da Comlssão de Constituição e Justiça. relatado pelo senhor
Senador LenoJr Varga..s. pela. constitucionalidade e juridlcldade.

N.o 441/82. da com1.!;são de Legislação Soc~al. relatado pelo senhor
Senador Henrique SantUlo, pela aprovação.

Em 5~12-B2 é arquivado definitivamente. nos termos do m. 387, do Itr.
Em 7-4-83 é incluido em Ordem do DIa o RQ n.o 332/83. de autoria

doo Se~hor Senador ~umberto Lucena. lido em 16-3-83. Aprovado o RQ
•~ ~r;./83, de desarqwvamento do 'ProJeto. Aguardando inclusão na Ordem

Em 30-6-86 ê Incluido em Ordem do Dia Aprovado em 1.0 turno.

Em 13-8-86 e incluido em Ordem do DIa. discussão segundo turno.

Aprovado em ~ o turno. lt aprovado o parec~r. oferecendo a redação tinal.
1t 4 lido o parecer n.O 899/86. da Comissão de Redação. Aguardando

inclusao t'rn Ordem do Dia Aprovada a redação Una!.

A Cám.uJ. dos o._~putndos com 1) Oficio SM/N.o 596. de 19-9-86.

SMIN,"596

Em 19 de setembro de 1986.
A Sua ExceJencia o senhor
Deputado Haroldo Santord
DD. PrImeiro secretárJo da
Câmara dos Deputados.
MTb.

Senhor Primeiro secretário:

~enho. ~ honra ~e encaminhar a Vossa Excelência, a flm de ser subme
tido.a ~eVlsao da Camara dos Deputados, nos termos do art. 58 da ConstJ
tUIÇ~o Federal. o Projeto de LeI do Senado n.o 74, de 1981 constante dos '
autógrafos juntos, que "altera a ConsoUdação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-LeJ n.o 5.452. de 1.0 de maIo de 1943".

Aproveito a oportunJdade para renova.r a Vossa Exceléncla os protestos
::I~~~~e~~~~~~_:~l~ato~mais distinta consideraçáo - Senador JorKe

RESOLUÇAO N" 6. DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que mencioWl.
A Câmara das Deputado.:; resolve:

Art. 1.0 Das proposiçõ~s que se encontravam em tramitação no dIa
4 de outubro de 1988, f1cam arqwvada.s as seguintes, tenham ou não parecer:

a) as de tn1cla.t1va. de deputados'ou de comiuio pen:nanente; e
b) as que. Inlcia.das na. forma. da. aline& a. foram emendadu no sena~

do Federal.
paragrafo único. Não estão .'jujeitos ao arquivamento os projeto. que,

~mbora na. .'jltUAção prevt.stA no ea.put de.ste artigo, sofreram anexl.Çâo de
outros a.presentados ;. pLrtir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2.0 Fica. facultado ao autor, no prAZO de 30 (trInta) dJu da. pro~
mulgAção desta. resolução. requerer o desarqUivamento CÍu proposiçõu reft~

rIdA.'j no art. 1.0. caso em QUe se f ArA nova. dtstribuiçáo. ml.ntendO-lIe. porém.
o número orIginal e .'jua procedência para todos os' efeitos reaimentall.

Art. 3.0 As propOsIções da InIciativa. de oij:trQ.'5 Poderes ou do-senado
Federal, que 5e encontravam em tramItltçio no dI.. 4: de outubro de lV88.
serão remetidas ã. Mesl'i. pau. efeito de redistribuiçÃO. com:lderando-ae não
escritos O.!l pa.receres emitidos até aquela data,

Art. 4.0 Esta. resolução cntr:: ",m vigor na data de sua. publlcaçio.

Ar~ 5,0 Revogamwse u d15po.siçõe5 em contrário.

CA.mAra dos Deputados. 4: de abril de 1989. - Deputado Pau de Andrade,
Pmidente.

COMISSl\O DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E REDAÇl\o

I-RELATÓRIO

~ propósito deste projeto de lei, oriqin.ário do Sena

do Federal, modificar a redação dos atuais seis parágrafos do art.

899 da Consolidação das Leis do TJ"abalho, reduzindo-os a tres, pa

ra estabelecer que, doravante~ para efeito de recurso, a importãn

cla do depósito prévio deverá ser equivalente ao valor da condena

ção e pagamento das custas.

Argumenta o autor da proposição, Senador Humbero Luc.!

na, o seguinte:

H A importância de dez vezes o salário mínimo

que antes era significativa e levava o recorrente po

tencial a pensar duas vezes antes de recorrer, hoje

em dia é irrisória, funcionando até mesmo como esti:m~

10 à apresentação de certos apelos que apenas visam !.
diar a execução.

o que se propõe, em síntese,' é que o valor do

depósito para recorrer retorne a ser o mesmo do valor
da condenação. NOs casos de condenação de valor inde

terminado, valerá, p~ra fim de depósito, o que foi A!,

b1trado para efeito de custas".

Nesta Casa, foi a propos",içáo em apreço distribuída. às

doutas Comissões de Constituição e Justiça e Redação e de Trabalho•

t o relatório.

lI-VOTO DO RELATOR

Consoante o disposto no § 49 do art. 28 do Regimento I~

terno, cabe ao nosso órgão colegiado manifestar-se sobre a constitu

cionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto, uma vez

que o exame do mérito está afeto à comissão de Trabalho.

Indubitavelmente, trata-se de iniciativa que não discr!::

pa das normas constitucionais, porquanto:

- incluem-se entre as matérias de competência da União,

estatuldas no art .. 22, inciso I, a de legislar sobre direito do tra.

balho;

- o art. 48 assegura caber ao Congresso Nacional, com a

sanção do Presidente da Repúblic~, dispor sobre toãas'as matérias de

competencia da Uni ão;

- é adequado o processo legislativo ol:dinário utilizado

(art. 59, inciso lII);

- na forma do art. 61, é legítima a iniciativa de parl~

mentar.

o projeto de lei em apreço é, por conseguinte, constit~

cional e juridico ..

A técnica legislativa empregaàa não merece reparos, até

mesmo porque a alteração pretendida é feita no próprio texto da CLT.

Ante o exposto, o nosso voto é pela aprovação do Proje
to de Lei n9 8.290, de 1986, nO que respeita à constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa.
Sala da comissão,19de setembro de 1989.

tV-J-llr
Deputado HARLI\N GADELHA

Relator
III-PARECER DA COMISsAO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou unanimemente
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pela constitucionalidade, juridicidade e
do Projeto de lei nO 8.290/86, nos termos
lator.

técnica legislativa
do parecer do re-

II - VOTe DO RELATOR

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Nelson Jobim Presidente, João Natal Vi-
ce-Presidente, Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha,
Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Moreira, Francisco
Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Gerson Peres, Doutel de
Andrade, Benedicto Monteiro, Gastone Righi, José GenoinO,Mar

COB Formiga, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins,

Renato Vianna, Rosário Congro Neto, sérgio Spada, Messias
Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Sigma
ringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrísio Viei
ra Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima, Adylson Motta, Gonzaga
Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio Souza, Wagner Lago e Jesus Ta
jra.

e objetivo declarado da preposição é condensar,

em três parágrafos, os atuais seis do art. 899, a fim

de regular, de forma mais sintonizada com a realidade,

o valor do depósito para os recursOs.

Em verdade, de acordo com o texto vigente, o v~

lor do depósito para recurso é da ordem de dez ~alários

mínimos (ou seja, dez valores de referência), equiv!;

lente ao valor da condenação. Com o correr do tempo,

e em virtude da desvalorização da moeda, esse quan-

Kelator

com objetivos exclusivamente protelatórios.

no contexto da Justiça do Trabalho • Com isso, vem

ocorrendo estímulo a que recursos sejam oferec"idos -

tum foi perdendo seu efeito de triagem dos recursos

ra os parágrafos do art. P99, da Consolidação das

Temos para nós qu~ a nova redação alvitrada p~

de 1989Sala da comissão, em 22 de

~
- ./',

eputado
Pres'd

Deputado !S~AD~~~
Leis dp~Trabalho, atende ~ urgente necessidade de

COMISSÃO DE TR.~1lAlHO,DE AD!.lnlI5TRAÇ1i.o B S"Ell.'lIÇ'O MLICO'
atualização dos valore" reou,,"sais, simplificando ,ain-

da, o texto le~-l em questão.

I - RELATclRIO
Por isso, novo voto é no ser.tido da aprovação

do ProjetQ de lei nº e 290, de 1ge6.

Cuida o Projeto de Lei n9 f' 290, d.e 1986, origini'

rio do Senado Federal e de iniciativa do ilustre Senador

Humberto Lucena, de dar nova .redação ao art. e99, da Co,!!

solidação das Leis do Trabalho, que dispõe sobre os

Sala da Comissão, aos

Relator

cursos no contexto do processo judiciário do trabalho.

Aprovada a propositura no Senado Federal, a naté- 1Il- PARECER DA COMISSÃO

ria foi encaminhada a esta Casa para a'ind~spensável r~

visão constitucional, havendo a douta Comissão de Conet1,

tuição e Justiça e de Redação, em novembro de 1989,op1

nado, U11ImiT:leltente, pela conetitucionalidade, ,juridic1,

dade e técnica legislativa do Projetado.

;:m maio de 1991, ,o'; processado foi reconstituído,

A Cornis$ão dE Trêl.balho. de Adntínistr<:\c-i;o e Serviço Pli
blico, e:ftl I""ellni~o ordínáría rf!i:\lizada hoje, opinou, 'J.n<:\nimetlle:nte,
peht APROVACÃO do Projeto de Lei nQ 8 .. 2.90/86, no<; tCrl\\05 do p'a ... ccer
do Relator.

EstivE'ram prE'sE.'nt€'~ os; S€9'Jintes senhorES DeplJtados:
C"rlos Alb~rto Campi<;:;ta - Pre~idE'ntE~ AftlalJI'"'!:l MüllEr- C D~lIQ Bra::::
ViCE-PresidentES. JO'5é Burne:t.t, Aldo RebElo. M~t1t'·ici H~rlano. Tidl::i
de Lima, Zaire Re:e:nd€, Chico Vigilante, Jabes RibEIro. Paylo Paim.

Paulo Roch'il.. Hugo 8iE'hl. João de Deu~ Antunes. Maria Laura. Jair
Bolsonaro, Nj]§on Gibson. 5ignJaringa Seixas, Ernesto Gradella, Car
los Santana e: José Ulisses de OliveiraQ

a pedido do ilustre'Deputado Ama~! t~l?r, ca~endo a

esta Comissão manifestar-se a respeito, na forma do di.:!!.

posto no art. 32, inciso XII, letra a, do Regimento I,!!

terno.

t o rele.tórí'o.

Sala d ... Com I s\aa.• e:fi ~i de: OI bJbra

l-.J~V')t:A~..r-/
De utado CARLOS A
Pr 5ldente

MAU
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PLS n° 8290/86

EMENDA
Altera 11 Consolldaçáo dlls leis do Trabalho,
aprovadll pelo Decreto-lei N° 5452/43 <so
IIdmltlndo o recurso mediante prévio depósito de
Importincla equivalente ao valor da condenllçáo e
pagamento de custas e que este depósito se/li feito
na conta vlnculadll do empregado relBtlva ao "FGTS)

AlJ parágrafo 30 do art. 899

Onde se I':
"ordenando o Juiz a livril.....
Lel..e
"ordenando o Juiz, por simples despacho, IIl1we....

Sala das sanões,15 de abril de 1993

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

I - RELATÓRIO

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO
AO PROJETO DE LEI N° 8.290-A, DE 1986

111_ PARECER "dA COMISSÃO

A Comissi1o de Trabalho, de Administt:ação €l Se.rviço
pablico, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
unanimemente, pela APROVAÇÃO da Emenda oferecida üm Plenário ao
Projeto de Lei n Ç 8.290-A/86, nOs termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados Paulo Paim,
Presidente, Adilson Maluf, Aldo Rebelo, Augusto' Carvalho,
Benedito de Figueiredo, Carlos Alberto Campista, Chico Amaral,
Chico vigilante, Edmar Moreira, Ernesto Gradella, Jabes
Ribeiro, Edmundo Galdino, Jair Bolsonaro, Jaques Wagner, Joào
de Deus Antunes, José Cicote, Marcelo Luz, Maria Laura, Nilson
Gibson, Pedro Pavão, Waldomiro Fioravante e Zdire Rezende.

Sala da Comissão, em 25 de agosto de 1993.

..,.,.o,.~o~
Relator

Ap6s merecer aprovação deste Órgão e da Comissão

de Constituição e Justiça e de Redação, o projeto recebeu a

seguinte emenda de Plenário:

O presente. Projeto de Lei propõe seja alterada a

redação do art. 899 do diploma con~olidado, visando a

imprimir nova e mais eficaz sistemática ao instituto do

dep6sito recursal, restabelecendo sua finalid~de inicial

desestimulo 11 interposição de recursos meramente

procrast~nat6rios, além da garantia do juizo.

- NO 01, intentando que a expressão

juiz a livre", constante da redação proposta ao

899, seja alterada para "ordenando o juiz,

de.pacho, a livre" (grifos nossos).

t o relatório.

"ordenando o

§ 30 do art.

por simples

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDAÇÃO

I- RELll.TÓRIO

o Projeto de Lei n° 8.290-A, de 1986, ongmano do

Senado)?~deral,pretende alterar o art. 899 da C.L.T.• reduzindo de seis para

três os seus atuais parágrafos, basicamente buscando estabelecer que, para

efeito de recurso, a importância do depósito prévio - a ser efetuada na conta

vinculada do empregado relativa ao F.G.T.S. - deverá ser equivalente ao valor
da condenação e ao pagamento dás custas. .

A proposição foi aprovada nas Comissões de Constituiçio

e Justiça e de Redação - CCJR e de Trabalho, de Administração e 'Serviço
Público - CTASP. Foi ao Plenário desta Casa, então revisora, já que no Senado
teve esse trâmite.

11 - VOTO DO RELATOR

. Ante o exposto,. somos pela aprovação da Emenda de

PlenArio em apreço.

A emenda apresentada merece acolhimento t eis que

torna mais explicita a redação do texto sub examine, 11

medida em que declara o procedimento a ser seguido pelo juiz

quando da autorização para a liberação do depósito.

Ressalte-se, mais, que a redação ora proposta elegeu a forma

mais simplificada para o procedimento a ser adotado,

condizente, pois, com o conteúdo do presente projeto e com

os principios informadores do processo trabalhista.

Sala da Comissão, em ,t:J-de !~(:\1993
Deputado ~G~

RE TOR

Retoma ao exame desta Comissão, tendo em vista a

Emenda que lhe foi oferecida em Plenário, da Ilustre lavra do então Deputado
Luiz Eduardo.

É o relatório.

n -VOTO DO RELll.TOR

É do seguinte teor o § 3° do art. 899 da C.L.T., na redação
proposta por este projeto:

"§ 3° O depósito será feito na conta vinculada do

empregado relativa ao FGTS, procedendo-se à sua
abertura, se necessário, e ordenando o juiz a livre

disponibilidade da quantia cOIIe~p"'ndente, com os

respectivos rendimentos, em favor da parte vencedora,

tão logo tramite em jl!1gnd.o 2. d2CiDfio recor:óda."
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o que a Emenda de Plenário almeja é, lIimpieamente.

acrescentar ao referido texto, após a expressão "ord;nando o Juiz" a frue ·por

simples despacho."

Com efeito, referentemt" :te à competência regimental
desta Comissão, nenhum reparo tef!los a lazer à constitucionalidade e à
juridicidade da Emenda. Todavia julgamos necessário aperfeiçoi-la quanto à
técnica legislativa, o que faremos com a apresentação da anexa wbemenda.

Face ao exposto, o nosso voto é pela constitucionalidade.
juridicidade e, nos termos da subemenda em anexo, pela boa técnica
legislativa da presente Emenda de Plenário ao Projeto de Lei nO 8.290-A186.

Sala da Comissão, em i9 de março de 1999

,' ../ "../_ ,,- /"..... I" íf ~
aeputado emo N6GUEIRA

Relator

SUBEMENDAÀ EMENDA DE PLENJUuO OFEllECIDA.l.O

PROJETO DE LEI N" 8.290-A, DE 1986

Dê-se ao § 3D do art. 899 da Consolidação du Leis do
Trabalho, na redação proposta pelo art. lOdo Projeto de Lei nO 8.290-A, de
1986, a seguinte redação:

"Art. 899 ..

"§ 3D O depósito será feito na conta vinculada do
empregado relativa ao FGTS, procedendo-.. à l1la

abertura, se neceBlário, e ordenando o' juiz, por
simples despacho, a livre disponibilidade mo qlIaIItia
correspondente, com os respectivos rendirne'ntOl, em
favor da parte vencedora, tio logo transite em julgado
a decisão recorrida."

Sala da Comi..ão, em 29 de março de 1999

/;. ~ / c'>-"
Deputado cnro NOGUEIRA

Relator

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRlO AO PL N° 8.290-A. DE 1986

lIl- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa, com subemenda, da Emenda oferecida em

Plenário ao Projeto de Lei n° 8.290-N86, nos termos do parecer do Relator,

Deputado Ciro Nogueira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freita;, José

Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins,\1oreira

Ferreira, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Viltnar Rocha, Cezar Schirmer, Iédio

Rosa, Maria Lúcia. Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna,

Aloysio Nunes Ferreira. André Benassi, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Moroni

Torgan, Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra,

Antônio Carlos Biscala, Geraldo Magela, José Dirceu, Marcos Rolim, Waldir

Pires, Augusto Farias, Edmar Moreira, Luiz Antônio Fleury, Mussa Demes,

I

Fernando Coruja, Roland Lavigne, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo

Rodrigues, Luciano Bivar, José Ronaldo, Antônio do Valle, Gustavo.Ftuet, José

Genoíno e Celso Russomano.

Sala da Comissão, e 14 de abril de 1999

~(
CARLOS ALELUlA

Presidente

'EMENDA DE PLENÁRIO AO Pi. N° 8.290-& DE 1996

SUBEMENDA ADOTADA - CCJR

Dê-se ao § 30 do art. 889 da Consolidação das Leis do

Traba1ho, na redação proposta pelo art. lOdo projeto e pela emenda oferecida em

Plenário, a seguinte redação:

"Art. 899 ..

"§ 3° O depósito será feito na conta vinculada do empregado

relativa ao FGTS,. pfOcedendo-se à sua abertura, se necessário, e ordenando o

juiz, por simples despacho, a livre disponibilidade da quantia correspondente,

com os respectivos rendimentos, em favor da parte vencedora, tão logo transite

em julgado a decisão recorrida."

Sala da Comissão, em I4 de abril de 1999

.f;ú"
E CARLOS ALELUIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 32, DE 1999

(Dos Srs. Paulo Paim e Adão Pretto)

Susta os efeitos dos §§ 3e e 42 do art.. 58 de Regulament.e de
Beneficios da Previdênc2a Socia~, baixado pelo Decreto nr 2.17:,
de 5 de março de 1997, e Portar~~ MPAS nG 4.273, de :: a~

dezembro âe 199"';, do a:-:. :;.t. da F'ort.a::~a. MPAS nO; 4.69'=', à~ ::.ç ó,,:,
agosto oe 199&, óc item e áa Orêem oe Servlço DSS/INSS n; 59(
de 1& eis. aezemor~ à'::: 12Ç:, ~ àc. C'roe:: o€: Ser-:l.çc DSS l~S~ ,.
6:: de 2~ 0"2' novemorc Q,= 199E..

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FMl1LIA; E DE CONST!TUICAO
E JUSTIÇA E DE REDACAO I ART. 54)}

o CONGRESSO :-;ACIO:-;AL decreta:

An. 1D. Este Decreto Legislativo susta. com base na competência firmada
no ano 49. V da Constituição FederaL os efeitos de atos nonnativos baixados pelo
Presidente da RepúblIca, pelo Ministro de Estado da PrevidênCia e AssistênCia Social c
pelo Diretor do Seguro SOCial do instituto Nacional do Seguro SociaL por
contrnn=m a Consntuíção Federnl e 2 Lei n o S.:!13. de 24 de abril de 1991.
exorbitando do poder regulamentar
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segurado especial, serão computados exclusivamente para fins de
concessão do beneficio de aposentadoria por idade, nos tennos do art.
258. e dos beneficios de valor minimo.
§ 4°. É vedada, a partir de 14 de outubro de 1996, a utilização do
disposto no parágrafo antenor para efeito de carência de que tratam os
art. ::3 a 27. de contagem reciprOCll e de averbação de tempo de
serviço de que tratam os art. 178 a 191, salvo se o segurado
comprovar o recolhimento das contrihoições relativas ao respectivo
período. feito em época propria."

Essa liminar foi respeitada pelo Congresso Nacional que. em 3 de
dezembro de 1997, aprovou o Parecer n." 53197 da Conussão Mista encarregada de
apreciar a MP n.o 1.523 (então vigente sob n.O 1.596-14). Nesse parecer, 9 Senador

José Fogaça retirou as altetaÇões aos arts. 55 e 107 da Lei n.o 8.213, a fim de garantir a
validade das regras neles contidas, em sua redação originaI, protetoras do direito à
contagem do tempo de atiVidade rural. Em II de dezembro de 1997, foi publicada no
DOU a Lei n.o 9.528/97, mantendo intacta a 'redação original dos art. 55 § 2" e 107, os
quais expressamente asseguram a contagem do tempo de serviço ruraI para fins de
contagem recíproca e cálculo da renda mensal de qualquer beneficio. Ou seja: o tempo
rural conta para cálculo de aposentadoria nrbana sem qualqner prejnízo qaaato
ao valor desse benefício, ca\culando-se o mesmo com base nas últimas 36
contribuições.

Todavia, insatisfeito com tal resultado, em 15 de dezembro de 1997 o
Min. da Previdêncía e Assistência Social baixou a Portaria n.O 4.273, diciplinando a
comprovação do tempo de serviço rural. Esta nova Portaria, embora tenha afustado a
restrição quanto à contagem do tempo rural para aposentadona urbana de valor
superior ao salário mínimo. estabeleceu em sen art. 24. parágrafo único. a regra de
que o inicio de prova material eDgido para comprovação da atividade raral
someute teria validade para a pessoa referida no docnmento.

JUSTIFICAÇÃO

An. ~o. flcam sustados os segumtes atos nonnanvos'

Art. 5°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua

Estabeleceu também que o tempo de serviço rural não seria utilizado
para fins de carência. contagem reciproca ou averbação. ressalvada a hipótese de o
segnrado comprovar recolhimento das contribnicõcs relativas ao periodo.. .Ao longo de todo esse tempo, com. base nos atos nonnatívos
limitando, ainda. a emIssão das cemdões de tempo de serviço. mencionados, os segurados empregados, avulsos e autônomos vêm expenmentando

pro~sivadificuldade para conseguir comprovar o tempo de trabalho rural e somã.lo
Por sua vez. o Decreto n.° ~. 172, de 5 de março de 1997, baixou o novo ao tempo de trabalho em atividade urbana. Seja porque não dispõem dos documentos

Regulamento de Beneficios da Previdência Social. fixando, em seu art. 58, §§ 3" e 4°, em nome proprio, já que traba1hartun em propri<!ôade pertencente aos genitores, seja
as seguintes restrições â contagem de tempo de atividade rural: porque não têm meios para recolher contribuições relativas a periodo em que essa

•Art. ~8... contribuição não era exigida. seja porque são rralJ3àos de maneira diferenciada e mais
§ 3°. O tempo de atividade rural anterior a novembro de 1991, de que gravosa pelo simples fato de que mudaram de atividade profiSSIonal e. com ISSO.
trata o inciso X, dos segurados empregado, trabalhador autônomo e perderam a condição de rraba1hadores rurais.

I - Os §§ 3° e 4° do art. 58 do Regulamento de Beneficios da Previdência
Social, baixado pelo Decreto n.o 2.172. de 5 de fevererro de 1997.

Il - Portaria MPAS n.O 4.273, de 12 de dezembro de 1997, publicada no
Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 1997. que dispõe sobre a comprovação
do exercício de atividade ruJa! para os efeitos dos beneficios previstos no Regulamento
de Beneficios da Previdência Social.

1lI - Ar!. 5° da Portaria MPAS n.o 4.695, de 14 de agosto de 1998,
publicada no Diário Oficial da União de 18 de agosto de 1998, que altera o art. 24 da
Portaria MPAS n.o 4.273, de 12 de dezembro de 1997, dispondo sobre a emissão de Todavia. em face da gntante inconstitucionalidade perpetrada. o
certidão de tempo de serviço em atividade rural. Srroremo Tribunal Federal concedeu iumnar na ADIN n.o 1 664. em 13 de novembro

IV -Item 8 da Ordem de Serviço DSS/INSS n.O 590, de 18 de dezembro de' 1997. por unanmndade. suspendendo as r=çães Impostas pela MP n.O .1.523. ~e
de 1997, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 1997, que modo ~ reconhecer o .dlrelto a contagem reciproca de tempo de servJço r:~ ~~Ito aa
disciplina os procedimentos a serem adotados para a comprovação de atividade rural preVlden;la ruraI e uroana. confo~e as~gurado pelos supra CItadOS art. :>:> § - e 107
do segurado especial, empregado, avulso, autônomo e equiparado a autônomo. da leI n. 8.213191. em sua redaçao ongma\.

V - Ordem de Serviço DSSIINSS n.o 617, de 26 de novembro de 1998,
publicada no Diário Oficial da União 'de 7 de dezembro de 1998, que disciplina
procedimentos a serem adotados para rrtilízação do periodo de atividade rural para fins
de Certidão de Tempo de Serviço - CTS.

publicação.

Art. 4°. Serão revistos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo
de noventa dias a contar da publicação deste Decreto Legislativo, os requerimentos de
beneficio formulados em processos administrativos que tenha sido indeferidos com
base nos dispositivos e atos normativos referidos no artigo 3°, concedendo-se o
beneficio nos termos da legislação em vigor à data da aquisição do direito ou posterior.
se mais vantajosa para o segurado. considerando-se como data do inicio do beneficio a
data do requerimento original.

A questão que trazemos ao conhecimento do Congresso Nacional, na
fonna do presente Projeto de Decreto Legislativo, reveste-se da maior gravidade,
requerendo pronta intervenção que resgate a validade dos artigos 55, § 3° e 107 da Lei
n." 8.213, de 14 de abril de 1991, os quais se acham em plena vigência. mas que vêm
sendo solenemente ignorados pelo Poder Executivo, em especial pelo MPAS e pelo
INSS.

Com essa singela mndança. veicnlada por mera portaria, e sem base
legal, tornon letra morta o direito à contagem do tempo de serviço rural em
regime de economía familiar, dificultando sobremaneira a comprovação do tempo de
serviço do trabalhador.

A seguir, em 19 de dezembro de 1997, já com base na nova Lei. foi
Desde a edição da Medida Provisória n.O 1.523, de 11 de outubro de publicada pelo Diretor do Seguro Social do INSS a Ordem de Serviço n.o 590,

19%, vem o Poder Executivo buscando promover alterações na legislação prevendo procedimentos diferenciados de comprovação do tempo de serviço rural
previdenciana com o fito de introduzir obstàculos à contagem do tempo de serviço em conforme a condição do trabalhador: para o segurado especial, formas mais brandas de
atividade rural para a aposentadona urbana. comprovação do tempo de serviço em regime de economia familiar. para o segurado

Quanao de sua edição. aquela MP alterou a LeI n.o 8.2i3ii)1 '(Lel de empregado do subsistema urbano, restrições, como a limitação do uso da prova plena
da condição de trabalhador rura\ em regime de economia familiar. O inicio de prova

Beneficios da PreVIdênCia Social), huscando mtroduzrr proibição de que o tempo de material somente teria validade para a pessoa cujo nome constasse do documento, no
; serviço rural pudesse ser computado livremente para os beneficios de aposentadoria caso de contrato de arrendamento. parceria ou comodato rural, bloco de notas ou

urbana, condicionando esse direito à comprovação de recolhimento das contribuições comprovação de cadastro no INCRA, dentre outros. Assim. além de prejudicar a
relativas ao respectivo período, feito em época própria. Ao mesmo tempo, buscou contagem do tempo de sernço rural _ segundo o MPAS. o rrabalhador teria que
proibir a. contagem do temp~ em que tal contribuição não fosse comprovada, exceto recorrer à comprovação por melO da declaração de smdicato rural homologada pelo
parn os.b!:neficlcs de valor mmlmo. INSS _ também se estabeleceu tratamento àiscriminatório e diferenCIado entre

Para regulamentar a mudança na Lei n.O 8213, a Diretoria do Seguro segurados. em preJulZO do pnnclplo da Isonomia. .
Sociai do INSSeditou,jàem 18 de novembro de 1996,aOrdemdeServiçoO,°557, . . . ." '.. , .. , .... _" ......•." ....
em cujo item 5 disciplinou a averbação de tempo de serviço e a certidão de tempo de Finalmente. em 18 de agosto àe 1998. fOI publtcada pelo Mm. da
serviço rural. Nessa OS, ficou estabelecido que "a partir de 14.10.% o tempo de Previdência e AssistênCIa e SOCIal a Po:;tana ~o 4.695. de 14 de agosto d~ !998.
atividade rural do segurado ernpregado,-autônomo e especial, anterior a novembro de alt~rando o art. 2~ da Portana MPAS n. 4.27~. de 12 de dezembro, para Itmltar a

• •• ..' " elntssão de cemdões de tempo de semço com ConlJ32em de tempo rural,
1991, IDcluslVe o Já averbado pela Prevldencla SOCial, sera computado di . do-às . - d lh' to d trib .- - d
exclusivamente para fins de: ~n. clonan a comprovaçao e n:,c0 I~en e con llIçoes correspon el'~es.ao

_ .' . ° . peoQdo a ser averbado. Essa alteraçao fOI complementada pela Ordem de SeIVlço
a) concessao de benefiCIOS preVIstos no art. 143 da LeI n. 8213191 (aposentadona DSS?iNSS ° 617 d 26 d b d 1998 ual d "guaI
ruraI de 1 salário minimo); . .. n •. > e .e :rovem ro. ~ • a q , e ~elfa I ~nte
b) concessão dos demais beneficios de valor minimo." arbltrana, condiaon.on a emlSSao de certid~de tempo de se~~o_raral aatenor a

novembro de 1991 " comprov"çio do recolhimento de coatlibmçoes referentes ao
período, definindo, da mesma forma., que o inicio de prova material requerido
somente seria válido para a pessoa nele referida.
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Em todo o Brasil. mas m3l"cadamente nas regiões Sul e Nordeste. são
milhares os segurados que vêm sendo prejudicados. sob justificativas as mais div~=
- mas sempre com base. nos mstrUmentos noonativos relacíonados no presente Decreto
Lef'lslativo, à toda prova ilegais. Nem mesmo certidões de tempo de serviço emitidas
antes da sua vigência, que configuram ato jurídico perfeito. têm sido respeItadas.

Poucas vezes se viu., em nosso pais, urna decisão da Suprema Corte ser
tão aemtosamente desrespeItada. Poucas vezes se viu uma lei aprovada pelo Congresso
Nacional, garnntidora de direitos sociais, ser tão desrespeitosamente deseumprida.
numa total desconsideração pela letra da lei em vigor e pelo principio da isonomia
contido no "caput" do art. 5' da Constituição.

Dada a graVIdade da situação. e as milhares de InjUStIças que vêm sendo
praticadas pelo MPAS e pelo INSS, impõe-se ao Congresso Nacional o exercicio de
sua prerrogativa contida no art. 49, V da CF, snstando os atos normativos
mencionados. que nitidamente exorbitam do poder regulamentar.

Somente asStm $e obtera ~ nulidade de msmtmentos nonnanvos
mfra1eg.aJ5 que vêm. iJeg,mmameme. dana0 sustentação 2 tals atos. que msnruem
:ratamento antl-lsonómlco em relação aos meIOS rie prova eXlgIrios dos segurados

empregado oU: ésPecial para ~oniprovaçãodo tempo-de servtço rural, em prej~ do
segurado urbano, especialmente de quem pretende computar tempo rural em regime de
economia fanúliar, inclusive anterior a 1991, para aposentadoria urbana.

Para que se recomponha a ordem institucional e se preserve a hierarquia
das normas, assim como a prerrogativa do Congresso Nacional, única U1StÍtuição

legitimada para a edição de normas jurídicas com eficâcia plena. solicitamos a
acolhida dos Ilusrres Pares para esta Proposição, que busca apenas fazer justiça para os
trabalhadores brasileiros, segurados da Previdêneia Social, feridos em seus direitos
pela arbitrariedade e pelo abuso de poder manifesto nos atos que ora buscamos sustar.

,~ 3 C j(:!
Sala das S'es, - "'"

~LEGISLACÃOCITADA A(I;EXADA PELA
COORDEK-\cÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

TITIJLO 11
Dos DireiTOS e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres IndiVIduais e Coletivos

An. 5° - Todos são 19ualS perante a lei. sem dislmcão de qualquer narureza.
garantmdo-se aos brasileiros e aos esrranQ:eiros residentes no Pms a inVIOlabilidade do
direito à vida. à liberdade. li igualdade~ à segurança e à propnedade. nos termos
seguinles:

TÍTIJLOIV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO li
Das Atribuições do Congresso Nacional

An..W -' E da comoetêncla exclUSIva do Congresso NaclOnai

_ susmr os alOS nonnau\ (IS do Poa~r Executl\ II que ~xorbl1em do poàer
reguiamentar ou dos lImites de delegação leglslal1\a.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

LEI ;'11°8.213. DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFICIOS DA PREVlDÉNCIA SOCIAL E

,DA oeTRAS PROVIDÉ~CIAS

TITULO III
D(1 Regime Geral de PrevidênCia Social

CAPiTUOll
Da., Prestações em Geral

SEÇÃO V
Dos BenefiCIOS

SUBSEÇÃO 111
Da Apqsentadoria por Tempo de Serviço

................................................................................44 .

An. 55 - O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no
Regulamento, compreendendo, alêm do correspondente às atividades de qualquer das
cat;gorias de segurados de que trata o ano 11 desta Lei. mesmo que anterior à perda da
qualidade de segurado:
..........................................................................................................................

~ :0" A averbação àe temoo tle ser:Vlço durante O guai O exerCtC10 da ativiàaàe
não oeternunava filiação obrigatÓria ao antenor Regime de Previdência Social Urbana
so sera admitida mediante o recolhimento das conrribulçôes correspondentes.
conionne dispuser o Regulamento. observado o disposto no § 2°.

. § 2° O tempo de serviço do segurado rrabalhador rural. anterior à data de inicio
de vigência desta Lei. sera computado independenremente do recolhimento das
conUlbuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência. conforme dispuser

o Regulamento.
§ 3° A comprovação do tcmpo de sen'lço para os efeitos desta Lei, inclusive

mediante justificação adminisrrativa ou judicial. conforme o disposto no art. I08. só
produzirã efeito quando baseada em inicio de prova material, não sendo admitida
prova exclusivamente testemunhâl, salvo na ocorrênCia de motivo de força maior ou
casO fortuito. conforme disposto no Regulamenlo.

SEÇÃO Vll1
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações

Art 107 - O tempo de sen'iço de que trata o nn 55 desta Lei sera considcrado
para calculo do valor da renda mensal de qualquer henef1c!L'

TITULO 1\'
Das Disposições FinaiS " lraIlSltorias

Art. 143 .. O trabalhador rural ora enquadrado COffil1 seg.urado obrigatono no
Regime Geral de PrevidênCIa SociaL na forma da alínea "a" do me"" I ou do inCISO
IV ou Vil do ano II desta Lei. pode requerer aposentadoria por idade, no valor de tun

salàrio mínimo. durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei.
desde que comprove o exercicio de atividade ruraL ainda que descontinua. no penado
imediatamente antenor ao requerimento do beneficio. em niunero de meses idêntICO à
carência do refendo beneficio.

* Artl1!0 cnm redaçiJu dada peja LCI "LI 9.063. Jr:: J.J 06 1995.
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LEI N° 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

ALTERA DISPOSITIVOS ÕAS LEIS m. 8.212 E
8.213. Al\1BAS DE 24 DE JULHO DE 1991. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

An 13 - fIcam convalidatios os aIOs praticados com base nas Medidas
ProvISÓrias nO 1.523. de 11 de outubro de 1996. 1.523-1. de 12 de novembro de 1996.
1.523-2. de 12 de dezemhro de 1996. 1.. 523-3. de 9 de JaneIro de 1997. 1.523-1. de:
de teverelro de 1997. 1.523-5. de (1 de março de 1997. 1.523-6. de 3 de abnl de 1997.
1.523-7. de 30 de ahn! do 1997. de 1.523-8. de 28 de maio de 1997. 1.523-9. de 27 de
Junho de 1997. 1.523-10. de 25 de julho de 1997.1.523-11. de 26 de agosto de 1997.
1.523-12. de 25 do setembro de 1997. 1.513-13. do 23 de outubro de 1997. e 1.596-14.
de 10 de novembro de 1997

Art.14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e até que sejam
exigíveis as contnbuições Instituidas ou modifieadas por esta Lei. são mantidas. na
fonna da legislação anterior. as que por ela foram altcradas.

Art.15 - Revogam-se as disposições em contrano. especialmente a Lei n°
3529. dc J3 de Janeiro de 1959. a Lei nO 5.527. de 8 de no"embro de 1968. a Lei n°
5 939. de 19 de novembro de 1973. a LeI nO 6.903. de 30 de abril de 1981. a Lei nO
7 850. de 23 de outuhro de 1989. o § 2° do art.38 e o art. 100 da Lei n° 8.211. dc 24 de
julho de 1991. o ~ 5" do an3. (I *I" do an.4~. o paragraio unico do art.71. os arts.
130 PO. J~1. J~R e J52 da LeI n" 8 213. de 24 de julho de 1991. os arts. 3"e 4° da LeI
n" ~ 620. de 5 de Janeiro de 1993. a LeI n' 8.6~1. de 31 d, março do 1993. o § 4° do
an 25 da LeI n° 8 X70. de 15 de ahril de 1994

P3Jagrafo UIllC\l t V[TADO,

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.523-13, DE 23 DE OUTUBRO
DE 1997

Altera dispositivos das Leis nOs 8.212 e
8.213, ambas de 24 dejulho de 1991, edáou
tras providéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisó
ria, com força de lei:

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória n2 1.523-12, de 25 de setembro de 1997.

Art. 11. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua
publicação e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na fonna da
legislação anterior, as que por ela foram alteradas.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, especial
mente a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei nº 158,
de 10 de fevereiro de 1967, a Lei nº 5.527, de 8 de novembro de 1968,
a Lei nº 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei n2 6.903, de 30 de
ãhril de -1981, a Lei n27.850, ds 23 de outubro de 1989, o § 2" do art.
38, os arts. 99 e 100 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 52 do
art. 32, os arts. 139, 140, 141 e 148 da Lei n28.213, de 24 de julho de
1991, os arts. 32e 4º da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993, a Lei
nº 8.641, de 31 de março de 1993. e o § 4º do art. 25 da Lei nº 8.870, de
15 de abril de 1994.

Brasília, 23 de outubro de 1997; 1762 da Independência e 1092

da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Reinhold Stephanes

MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.596-14, DE 10 DE NOVEMBRO
DE 1997

Altera dispositivos das Leis n's 8.212 e
8.213, ambas de 24 dejulho de 1991, edá ou·
tras providéncias.

O PRESIDENTE DAREPúBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguitlte medida provisó
ria, com força de lei:

Art. 1º Ficam restabelecidos os arts. 34, 35,98 e 99, e altera
dos os arts. 12, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32,33, 38, 39, 45, 47, 55, 69, 94 e
97 da Lei n28.212, de 24 de julho de 1991, com a seguinte redação:

............................................................... __ -- .
Art. 12. Ficam com'alidados os atos praticados com base na

~IedidaProvisória n2 1.523-13, de 23 de outubro de 1997.

Art. 13. Esta medida provisória entra em \igor na data de sua
publicação, e até que sejam exigíveis as contribuições instituídas ou
modificadas por esta medida provisória, são mantidas, na forma da
legislação anterior, as que por ela foram alteradas.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário, especial
mente a Lei n23.529, de 13 de janeiro de 1959, o Decreto-Lei nº 158,
de 10 de fevereiro de 1967, a Lei nº 5.527, de 8 de novembro de 1968,
a Lei nº 5.939, de 19 de novembro de 1973, a Lei n2 6.903, de 30 de
abril de 1981. a Lei nº 7.850. de 23 de outubro de 1989, o § 2º do art.
38 e o art. 100 da Lei n28.212. de 24 de julho de 1991, o § 52 do art. 3°.
o § 12do art. 44, o parágrafo único do art. 71, os arts. 139, 140, 141.
148 e 152 da Lei n2 8.213. de 24 de julho de 1991. os arts. 32e 42 da
Lei nº8.620, de 5 dejaneiro de 1993. a Lei nº 8.641. de 31 de marco de
1993, o § 4° do art. 25 da Lei nO 8.870. de 15 de abril" de 1994. e ;, Me
:'iàa Pro\;sõria n'': 1.5::!3-13. 6e 23 de outtt'bro cie 1997.

Braslii:l. ::'IJ ce :::·\"emD:,c, àe 1997; 176~' co. Inàenenciéncl<? e 109'·
::1 Reptiblic:l. .

FERX.-\.."íDO HEXRIQL:E CARDOSO
Reinhold Stephanes

DECRETO N° 2.172. DE OS DE MARÇO DE 1997

APROVA O REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

TÍTIJLOIIl
Do Regime Geral de Previdência S~cial

CAPiTuLo i!
Das Prestações em Geral

SEÇÃ0V11
Dos Beneficios

SUBSEÇÃO III
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço

.........................................................................u ; ••••••••••••••••••••••••••••••

An. 58 - São comados como tempo de serviço. entre outros:

§ 3° O tempo de atividade rural anterior a novembro de 1991. de que trata o
inciso X. dos segurados empregado. trabalhador autónomo e segurado especIal. serão
comoutados exciuslvamente para linS de concessào do benelicio de aposentadoria por
iàaà~. nos tenn05 ao an.~58. ~ dos ()eneticJOs de vaiar mmlffiO

~ J" =\·~aad:l. ;l parur de !-l de outubro ue !qqõ. a uulIzação áo dispostO no
parag.rafo antenor para ,deito d~ CMenela de que tratam os ans, 23 a 27. àe contagem
recIproca e de averbação de tempo de servIço de que lratam os arts. 178 a 191. salvo
se o segurado comprovar recolhImento das contribUIções relativas ao respect1w
período. leito em epoca própria.
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AÇÃO DIRE'XA DE :rnCONSTI'l'tICIONALIDADE N. 1.664-0 - medid"
liminar
PROCED • : UNIÃO FEDERAL

pecúlio (simplesI, semo apurados mediante a aplicação do indice de reajustamento de
1.008821 - Taxa Referencial - TR do mês de julho de 1998 mais juros.

RELATOR
REQTE.
ADVOOS.
REQ'rE.
ADVOOS.
REQTE.
]'IJV.
?.EQDO.

H:tN. OCTAVIO GALLOTTJ:
PARTIDO DEMOCRÁTIco TRABALHISTA - PDT
RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR E OUTROS
PARTIDO DOS TRABALHADORES • PT
LUIZ ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS
PA!lTIDO COMUNISTA DO BRASIL • PC DO 's
PAULO I'ACl'.ADO GUII'.ARÃES
?RESI=ENTE DA REPÚBLICA

An.3° - Estabelecer que, para o mês de agosto de 1998, os fatores de atualização
das contribuiçães venidas a partir de agOSto de 1991, para frns de cálculo de pecúlio
Inovo), Semo apurados mediante a aplicação do indice de reajustamento de
1.005503 - Taxa Referencial - TR do mês de julho de 1998.

,
AnA' - A atualização monetária dos salários-de-contribuição para a apuração do
salário-de-beneficio. de que trata o ano 29 do Regulamento dos Beneficios da
Previdência Social. no mês de agosto de 1998. será feita mediante a aplicação. mês a
mês. dos seguintes fatores:

1.66477.+
1.578583
1.555101
1,526704
1,478362
1,446680
1,422917
1,408968
1,389378
1,363204
1,329048
1,305291
1,273952
1,261089
1,246505
1.229295
1,211009
1,191351
1.174208
1.165930
1.162558
1.154477
1.135402
1,121717
1,109623
1,109578
1,108138
1,105705
1,102618
1,092999
1,075998
1,071498
1,059211
1,052999
1.049849
l;()42551
1,041614
1,041614
1,035504
1.031996
1.023500
~.016487

i.007620

FATOR
SIM1'LIFlCADO
lMlJLTIPLICAR)

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
RS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

'-lU-'
R$
R$
R$
R$
RS
RS
RS

MOEDA
ORIG1
~AL

MÊs

.-\GO-QJ.
SET-94
OUT-94
NOV-94
DEZ-94
JAN-95
FEV-95
MAR-95
ABR-95
MAI-95
JUN-95
JUL-95
AGO/95
SET/95
OUT/95
NOV/95
DEZJ95
JAN/96
FEV/96
MAR/96
ABRJ96
MAIJ96
JUN/96
JUL/96
AGO/96
SET/96
OUT/96
NOV/96
DEZ/96
JAN/97
FEV/97
MARJ97
ABRJ97
MAI/97
JUN/97

"1Uf)97
AGO/97
SET197
OUT/97
NOV/97
DEZ/97
JAN/98
FEV!98

CONSi=-='R.AN:>O :: F:.=;:.:;~-iS'";:: ::5 S:?I';S'I:::;;:S c:a F:e'.lI::§'':::2 Scc...s ·=.E~S ã:;,r=,v2::::: c=-:
ü:::'e::~ ~d 2 172 a~; c:e r.-;;:'r;:::::~ :r?- re~=.:

Art 2 8 Os I':!~C;.Jrne'l!OS t='='~C:'5 n: ;:':19:1 an:e·lor cever~o a::raro;e· c penec; ;; ser co~::;o.. <:::: =
se-:;:: ccns.deta:lcs c:::~:: prova p;~m! 00 ex'2'=,:;c c::a l:!:IV1:j:E'J~ ru~al rr'e~:":".~ tl~e ':'2 te'ma ca~C=nll:"l~E.

ct:!l=:'VAao o cumpr:~e":c aa ~xlge.'lC;2i re:e~,ca i.BS ,; .• neas 'c' cu ·c·

o MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. no
wo da atribuição que lhe confere o ano 87. parágrafo único, inciso 11, da Constituição,
resolve:

PORTARIA N° 4.695, DE 14 DE AGOSTO DE 1998

An.~' - Estabelecer que. para O mês de agosto de 1998. os fatores de aruallzação
das contribuições venidas de julho de 1975 ajulho de 1991. para frns de cálculo de

aI Cl'!:::t;:a.:á:l ::: e""";:~:;:;a::' :::~:rc,.'.;;::a r.1e:,,;,,:e: P2SC":'SE n:)s I:vr:s E r-aç'S:~::s

e'7:'e;i!:::r 1.::1,,2 O~ S.ôõ:2r::::S c'.: e:7. :.E:;':':< ':::.:0': ::':.;;:"~ .. :::: c..:s ::rr::rCl;e ::: v·r.:":l=' e--:-::'e;~:':::

An.I' - Estabelecer que. para o mês de agosto de 1998, os fatores de atualização
das contribuições venidas de janeiro de 1967 a junho de 1975, para fms de cálculo
de pecúlio {dupla cotal correspondente. serão apurados mediante aplicação do
indice de re~ustamento de 1.005503 - Taxa Referencial - TR do mês de julho de
1998.

Art 24 A c-,m~o do ft'tnpO de seMÇO em atIVIdade rural. patI' tini de CQI'ICftdo de
OtntfiClO • stgurlCiO em t.erc:iÇlO Ot allvldade urbana. l"'l!rb~o li CfltICllo dll tempo OI nNIÇO. !'ti tertI
rtlIOllnte. apraSInWÇIo de IIlIClO de prova maten'l contemporinl!' do filIO IleglOO. conforme o parágrafo 38 do
.11. 55 da Ltl n8 e,.213. de 24 di JUIf\O ell! 1991

c: a:::'::: c: e:',,: :E :'1.::ãi~: r:.•s.* c:' sa-'Z ~es::~ c..:-: :;:·E.:~e"::~ :: ::a:a·r:a.::;;~ :::-:
~,;;~a:;;':: e C:''':'':::'::ve !:~,; ~e;;'s:~: ~3 r:::::::*:::'-.E :'~ =-;;::.:: ;:;,;;::,:,.1 :: T:a:a:~:

Ai. ~~ ~ ':::::-:'::',:.. a:á= :.:õ E'=-O':':': ::~ a:;.:::a:.~ :::: e..::'~;E.::: r-..:a :i'~ cs ~':~:= :;~

:~~:"=::!: creV!!;;:$ ~~ EE::S !,~';: i~:; -g:. =~:':.:: E:·~s-=r:=:l= ::~;':7. .::::::;: -:;~;:"~:H ::::_-e"'::::,:

ca-.:.:.e::'a:-. pa=,;. E~s?e::cig=, a:.4. ã. cec:'sG.;: ::'::3.: :::a ê.Cª-:' ri::.:-e:.&., a
e:'::..các:"a êo a=:.. 46 e: d::. ;::.':':.. 107. 2.':,'=:'-:5: ca :"e.:. :'.~ c .:':1, C'=
";.~/7/:::. co~ li re:::'ação âa :.:; ::~ :.5.23-13, de :3/10/:7. O T:=ibür.al
êe:eriu. ainda. o peciiêo às suspensão caur.~l2.=. :::: !7 :" do a=;:. 55
ca citada Lei ::- 5.213/91. com oS. :-eàaç.l:i.o êa t-:? :".~ 1.S23~13/97, da'
expressão "exclusivamente para fins de conce~são do benef:icio;

. previsto no are. 1.43 desta Lei e éos beneficios ê.e vaJ.o= mínimo". E, :
:.0 que toca ao i:1ciso IV do art. !?6 àa Lei ::. 13.213/91. com a ~

; reãação dd. MP ~. 1.523-13/97, o T::.-íbu:.a;". e!r.prest:.a.nõo-lh~ ~
. interpreta.ção conforme ã Const:.ituição. afas-:c:.:. a aplicação, cio

c·itado óisposi:ivo legã.l, r,.o tempo de serviço c.= t=a::'~lhado:- :-u::."al,
e::quanto estava es-:.e desobrigado cie contribt.:.:'=. Vencido, na ext:.ensão
co êeferimer::~. c Sr. t-:inis:::.-o r-~a:-c::: Au::-élic, q:-..:-:= suspe;!úia toóos os
c.:'sposicivos cbje:.o da. açà.o. Vo:ou ::res:.c~::t.,=. .z;,usentes,
j-...s::':i:::acame::.:.;. ::.es:e J'I..::g.;::-.t::::::.;:. cos "::'::;.s::::,$ c~:s=- Co; Hellc,
:r~s::'=e::::.e. .;; ::~E.::: G,:,:~'ã;: :=-=5:':'::::':': c ::::~';'::"-::::= c :<::::,E~:='= Ca::.-lc~

o M1N:S7RO DE ES.'i;'~C :.:. =F.E'·::::E.o,z::::;;' E';5S;S7='~C;:' saCI,;_ ~.:; !.:s::: =;;; 2:'1::1.,1";.1: •
. ::.:~ me C.,~f!He o ln:::;SC I! cc ;:2:2;~;;~: :,;:.:::::: :::: 2":.;= .:7 Cio< Cc~s:;::.::;:~:.: FE~e-E.·



DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

An.5° - O art. 24 da Portana no' ~ 273, de 12 de dezembro de IQ97. passa a vigorar
com a seguinte redação:
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M:ES MOEDA
ORIGI-

:,{AL

MARl98 R$
ABRJ98 R$
MAV98 R$
JUN-98 R$
JUL-98 R$

FATOR
SIMPLIFICADO
(MULTIPLICAR)

1.007418

1.005106
1.005106

1.002800

1.000000
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I I I P~lI compuJ\';lçjo do c.\erCICIO úe lIu\J(iu!<; rur.:J1. !lU ,,;:150 (li: .:Jpos.:IlIJdclIa por llJ:uiC de\ci,! ser lIprc.scuL:lelo
um dos documentos coru;taJl(CS no Itenl lIntenor referente JUS pruUClfOS dole mcscs c um documento rc/ercnle :lOS do/c
ultimes meses do penado a ser compm\<Iúo. 31l1enores ,\ Wl.:l do requenmcnto ou w dala em que Icnrom SIdo
ImpkmenL:ldas llS condu;õcs nccess:m3S pllrn o benefiCIO fC!\uendo. c documenlo~ Intercalados Trlcrt:ntes ::I penodos com
llItcmllon:losupenor.13111b.JlIlIOS

I 12 Os ÓOCUmClI,QS d..: QUe I1::1WI'I'I";l~ '(I,\Il~s. - ,I . ~~ ..• \:.:·r oJ'~\C\11 $o.:;r Ctll\Slú(;.l<.l.d~S ~:If:l. toUas (l~

mcmbros do grupo fllmlll.lr ":OlllO P1O\.1 oknll par;! (I pcnorJu IIU'; ,,; tI'lo.:l COIII01O\.sr a~ ....m~o \.lU'; ao; jç·mlJ a~S'JnUl1UJ

l'.lanuocorrobot:lo.os com outros C1U~ coU.t.iJllll:nl {} \'Ull.:ulo laJllUl.lr .... t:~I,; o.:aS\l. ~ :m.tlSt::':l:>JI~:.1 E::tr;;\I~;.J 1.:UI<:\U ';;'" ~.

.1Isclõlr •.h.I\"Id.:!S. ";::;lur ::ítlll... l.l~O o.: PCSOUlSJ 1.\ml:'105 .. I.:" :~,

'. ~:;o J tl':~,.If.:l<.il\l J "L~ ~: r.:h:rc.1 .:Jl1l1;;'j • ;~, Slil'llc!U J I ~U~'IIJr ': ...UiJ.lS "IJ:ln;o J'J CI~lL\(' ;\er::,~lC'

..l': JU\ltIJtl: rur.u. .:~m ::(Il1llJ.I tlll.lhd.lrJ~ c.) scgur:UJO u,;\t:rJ' ~~r SOll";lI.JlJ,,;' ,,;s:IJrCClm::Jl;,,), pl~IO .10) .;lr:;.lCl Cl1m..:n:,

11-4 5;;ra lIcellu ..onu.> COlUprO\'anle tio tcmpo d.: ,11l\Id.id.: rur:l! do sCilur:IIJo cSPCCIJI o (enll'ic:ldo a~ (JÚó.lmo
do INCRA. no qu.:rl o prooru;l-l1no <.:sle/J l.:nql.L:ldr:ldo como Empregador Rur:lIIl·B cem c\erCICIC' UJ JlI\II.l.tJ:: rurJI Cl1l
rCl!lnl': dc CCOnOll1lJ f:lml!lolf sem cmptcglldos d.;sdc: qu.: scn conlirlllJdo com .:r JllrCSCnUç;lo de CUlJOS dO::Wll::ntOS OI!
dccIJí.lc:lo dt:: S,mll,,;:llo dt:: 1r.lb:tlh:Juofe'; RUlals 01-1 de Smdll:.l\o RI11:1\ hl.: EmpfC';.lUOTt.. K\lt-al~\ r-..'IJ.::tldo ~,,;( ccqQoor.tdo
1I1r.l.\Cl: de pcs.qUISJ Junto:lo (.:Id:!stro NJclonal de InfonuJ~ot;.,~ocl:w;-CNIS .:iOU C't1.IWO /'IJClOn31 d.:: 11'I(lrr.JJ~Ut.:S :l0<.1;1l~·

Conlnbumlc Indl\ldwl1..('NISCI

I 2. Os documcnliJ, lIprc:scnl3dos dc\'cm ser C{}lllcmpor:Ulcil, t: rclt.:nr·sc.lo po.:nodo;1 ser eompro\;Jt!o mesmo qm.:
de fomudCSCOnll/lU3

"An.24 - .

§ 10 _ O Inicio de prova matenal de que trata o caput terá vahdade somente para
comprovação de tempo de serviço da pessoa referida no documento. não sendo
permitida a sua utilização por outras pessoas.

§ 20
- A certidão de tempo de serviço referente a periodo anterior á competência

novembro de 1991 somente será emitida mediante a comprovaçãQ do
recolhimento das contribuições correspondentes ou indenização nos termos do art.
96. IV. da LeI nO 8.213. de 24 de Julho de 1991. e do art. 45. *3°. da Lei n' 8.212. de
24 de julho de !991."

Art.6' - O INSS e a DA TAPREV adotarão as provIdencIas necessànas ao
cumprimento do dISpoSto nesta Portana.

An.7° - Esta portaria entra em \'igor na data de sua publicação.

WALDECK ORNÉLAS

ORDEM :J::: SERVIÇO :::;> 557, c:: 13 DE NOVE:M3RO DE 199';)

rt":'.'DA.\fENTAÇÃO LEGAL Lei n~ 8 212',de 24 07 91; leI t1~ 8 :!IJ, dt 24 07.91. Lei n~ 9032, de 21.04 95, Dec. o' 611
ê: 11 07.91. Dec. n- 612. de 21,0192. QN:SPSlMPAS o·OS. d!: 220196; ON/SPSlMPAS n' 06, de 190696:~
fwuoru n" 1.523. de 111096, Medid.3 Prmuóna n" 1523·1. de 12,11.96, POlUrill MPAS n' 3.~. de 2J 1096
05T.'\SS!D5Sn·5S6.~14119G •

o DIREI'OR DO SEGURO SOCIAL DO n:STTTUTO ~ACIONAL DO SEGt./P.O SOCIAL. no ll':I:l das

~;;~~2~~;~:m~~~~~~ 175. tr.::sD III c Arugo 18=:. ln::I~O I do Reglmcr.to Inlerno. ilprO\':ldo po-J.1 Porum MPS

CO:-.zSIDER.'t:,vO :I ne"...es~~:ia:!e de e~j~.=:r rourus pn..";J unifomuzar proc:::llmenlOS ll.3 :Iph:::l~o d3
.:;.s.z::iet'r:o.ld.::llClL"1::l

1 DD APOSE:-',AOO QUE SE VrKl'LA AO RGPS

ORDE:.I DE SERVIÇO I,~ :t'IU. DE .':\ DE DEZEMBRO DE I"''''

CONSIDERANDO ;'I necesmlilde C~ WlJfOmliz.:Jr p=dlmcntos acetc:l da concess..io de beneficIOS d~ segufadc~

que e:terC(:m aU\liUde ror.tl. belll como ôJ uuJluç.lo desle tempo paJ".J .l\erb:lç.cio. cenu:lJo de lempo de SCr.IÇO c c~m::uão de
o:ne!1Clop.1t<1osegurndoquee.\CrCC.llHldJdcuroJn.l.rcsohe

DW::lplm.ll" oS proc.:wmenlos J ~~rem odOLJdos ::':::l CtmpfO\.:I~;io dt:' JU\L.i:léc tur::tl do ~e::ur:~,) e~pcçlJ.l.

.:.'!!ort'~.l!Ia. 3\UlsoJ. ôJLllonorr;o.;: cqulp.1I.ldJ J,lU10nOre~' -

• 5ECLR.-\DO ESP",CIAL

I I A ~mpro\tl~o do C'l.er:lClCl i11 ;lU\,dJÓ": n.c: do sc;t)r<ldo e5PCrla! 'C' proe:llOf. o l'Jr:ezrc e meeIro ..:
,!;Ter.aJ!.1no. o pes;:ndor 3Jtes.mJ1 c scw; Js~emejll.:lt.loç! .~m '<JlllO de seu respe;tno ~tupo /J.rndl.1l" ~.1ll.lu:re Q:.I

~omparuielr:llO) e IiIhos m.:mm:s d' 14 (qu.:llc(Zel Jno~ clt: u:1.:!;. e:l el.zs eqlllp:trneloS. dc~~ q~e tr:lb:llhem comprO\lId.Uner.!e
,o~ o grupo f.1rnm,:u respe:tno e que e,;crlô:lrn CS&1S .1u\l,;.:.,ks md.l\ldll:llmcme ou em re~lme de e:onOlTUJ f;ulll!r.u
=::I~~nd.:.J. e,\~-ti.1.1s (OI:! OL.! sem i1.L\lllo elcnltl.1l de te:;:lf\lS. lar·s:·.] meclJ:uue:l ~pre<;enl.1çiio ele um d,:,s SCJ:!lllllles

;1) contraiO de <trrCnd.!1mento. p:uceri:a ou comodmo tur.1I.
b) compro\':ll1le de ct:ICÚlStro do Insututo NlIdonnJ de Coloruzoção e RefOnn:1 AIr.iria.INCRA.
c) btl);G den~ de produ1Gr runll:io\l notas fw;:us de ..cnda re:dlmtb. VJr produlor tUrn..I;
d) dctl.lr.lÇào de: Sindic:llo de Tr.l.blllhadores Rumis. SlIId.1ct:1tO de Pl::SQdores ou Colónl:a dI: Pe=dorcs

devllLuncnle rCllstr.lcb. no Insututo Brnsllelro de Meio AlDbleutc·IBAMA hOmo!oglllh na form:l do subm:m IA.
c) comprtMlnte ele p:agamenlo do Imposto Temlorinl Ruml • ITR. ou Ct:núicado de Imo\eI Rurlll - CCIR

romccuio pelo INCRA.• ou lIutonznçào de ocupnç:1o tempornrm forneci&! pc]o lNCRA.
ncaderneta de mscnç-.lo pwa:JI \l$ad:1 pe1.:l OlpUllUlll dos Ponos. ou PC1:lSUpcrUltendeocm do Dcwl\ohlnlet1to

tU Pcsca· SUOEPE. ou pelo Uepnnamento N3CJon31 de Obms Cont.r:l õ1$ Secas· DNOCS.
g) deciar.li;ão forllcclI:IJ. pela Fund.at;Jo Nllclonal do Illmo - FUNAJ. mcst:lll~o li cOnlÍu;'Jo do imllo como

tt:1bulh:ldorrumJ.

ORDEM DE SERVIÇO N° 617, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998

CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COM
PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL.

o DIRETOR DO SEGURO SOCIAL DO r.\"SnTl.TO :'\ACIONAL DO
SEGURO SOCIAL. no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 175. inciso \11
e Artigo 182. inciso I do Regimento Interno aprovado pela Portaria MPS n° 458. de 24
de setembro de 1992:

CONSIDER."'-''''-oO a Lei n" 8.~13. de 24 de Julho de 19QI..

CONSIDERANDO o Regulamento dos beneficIOS da PrevIdência Soclal - RBPS.
aprovado pelo Decreto n' 2.172. de 05 de março de 1997.

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer rotinas para unifonnizar
procedimentos na aplicação da legislação previdenciana resolve

1 - Disciplinar procedimentos a serem adotados pela linha de Beneficios, com
relação a utilização do periodo de ati\'idade rural para fins de Certictlio de Tempo de
ServIÇO - CTS.
1.l - A comprovação do tempo de sef\'lço em ativuJade rural. para fms de CTS. sera
feita medIante a apresentação de iniCIO de prova material contempor:inea ao fato
alegado. confonne o paragrafo 3" do An. 55 da Le. n" 8213. de 24 de iulho de 1991
e de acordo com o estabeleCIdo na Ordem de Sef\'lço IXssmss N° 59Ó!97
1.2 - O inicio de prova matenal de que trata o item 1 1 lera validade somente para
comprovação do tempo de serviço da pessoa refenda no documento. não sendo
pennnida sua utilização por outras pessoas
: ..~ - -\ CTS contendo oenodo tie :lt1\"ldad~ ruraí amenor ;J 00\ embro de 1C)a!
:=omente sem emmda mediante <-1 t:omOTCl\ 3cào ao recolhImento das t:ontnbUlçoes
.:orresoomlemes ,1U 'naemzacào nos lermo: t10 an oJh. mClSt' J" \.la L~I n';' S 213. l1e
:4 ..:e .Julho ae jQC)l - redação oada pelJ. L~I:1; Q 528,'Q"'!
U; - Para qualquer penoào de aU\làade rural. antenor a novembro de 1991
mde~endentemente da categona de segurado. somente poderã ser forneCIda ers. se
hou\ er contribuição tlU mdenIzação em relacào a esse penodo
1.3.: - O tempo de servIço amenor ou postenor a obngatonedade de filiação
a Pre'~'ldêncJa SOCIal 50 sera comadl' mediante mdemzação das comnbUlções

correspondentes ao periodo respect\\o. na fonna do item 5. mClgo UI. anexo 1 da
Ordem de Serviço ConjunlaJDARF/DSS n' 55/96
1.3.3 - O tempo de atividade rural anterior a LeI nO 8.213191. quando devidamente
comp:ovado por documemo contemporâneo e em nome do requerente. poderá ser
mdemzado na fonna estabelecida no subitem 1.3.2.
1.3.1- O empregado devera mdenizar o penodo anterior a novembro de 1991.
~ • ~mente poderá ser eXig~da indemz~ção para as certidões emitidas a panir de
14.1 :.96. data da. pubhcaçao da MedIda Provlsona n° 1.523. convalidada pela Lei
n' 9 ,28/97. que eXIge a cóntnbUIção para fms de CTS.
2.1 • Dever.ào ser revistas as eIS emitidas em desacordo com o disposto no item 2.
?U ':.IlL cUJo o período não tenha sido obJeto de contribuição ou de indenÍzação.
.' • :'ara fins de CTS. sera comprovado pelo segurado especial o recolhImento das
conrrtbUlções em relação ao penado posterior a novembro de 1991. atraves dos
seguIntes documentos:

3,l documento de comerCialIZação da produção rurJI. realiZado entre o produtor rural
~ o adqUirente. consignarmo ou cooperativa.
h) documento de arrecadaçào de comnbUlçâ(l prC:\"ldenclt1Tla do prodUlor rural.
quando ele proprio vender os seus produtos. dIretamenle ao consumidor ou a
adquirente domiciliado no extenor.
cl ;] apresentação de apenas um documento cnadll nas alinca-õ "a" c "b", serve de
comprovação do recolhimento referente ao ano de sua emissão
4 _ As CTS que foram emuidas, em qualquer cpoca com periodo de atividade rural,
caso' haja sohcltação de f3l1tlcaçãeHctificaçào ou qualquer outra
infonnação. deverão ser revistas. ohservado" dISpoSto oa OS!l>lSS/DSS nO 590/97.
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5 - Os periodo's de ativIdade rural SUj01l05 li fillaçào obrigatória não poderão ser
excluídos da ers, estando o seu fOmeCl/TlCllto condicIOnado li quitação do débito
5.1 - São conSIderados comO de fillaçào ohngalOna
1 - Openado a panir de ~5.05 71 ll.el Complementar 11' J I J. pilfa " trabalhador

rural: e.
11 - o periodo a panir de 06.11 75 ILeI 11" 6.~60 I. pilfa o empregador rural.

6 • Os penados de auvidade rural 5u,Ie1l05 li filiação não obngatoria. ou seF
antenores a 25.05.71 para O trabalhador rural e u6.11 75 para o empregador rural.
respectIvamente, poderão ser e,,clllldos d3 Cr.:md<i0 dI,." Temoo de Sen'lco no tod0 ou
em Dane. a Cnleno do segurado
- - ~e\'og.am-se JS dISDOS\COe{ ~m C~lIHran~1

R.·\\\O" .-\fJ\;ARDO BARROS BARRETO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N~7, DE 1999

(Do Sr. Marcos Afooso)

Cna reserva do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal - FPE, para as Unidade.s da. Federaçao que abrigarem, em
seus territórios, unidades de conservaçao da natureza e terras
indiqenas demarcadas.

{AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MIN01UAS;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MERITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E
JUSnçA E DE REDAÇAO (ART. 54))

o CONGRESSO NACIONAL d«ret.>:

Art. 1ft O art. ZO da Leí Complementar nO 62. de 28 de dezembro de
1989. passa a vigorar com a seguinte redação'

"Art ]- Os ret:U!"Sf}S do Fundo de Part1Clpafiio dos Estados t do
Distrito Federal - FPE serão dIstribuídos da segumleforma:

[ - 84% (ollenta e quatro por cenro) as Unidatks da FetkrtJf&
mtegranzes das RegJi!Ms Nane. Nordeste e CentrcrOeste:

II - 14% (cator=e por cento) as Umdades da Federação
integrantes das Regiões Sul e Sutkste:

[lI - J% (dOIS por cento) para consntwr Reserva do Fundo de
PartIClpat;LJO dos Estados t! dIJ DIstrIto Fe<kral a ser distribuída w;

Unidades da Federação que abriguem unidades de consenução da
natureza e te17as mdigtnas tkmarcadas, para aplicação em projetos de
desenvolvimento sustentável, s~gundo diremzes estabelecidas na
regulamentação desta lei.

§ l- Os cOl'jicientes individuaiS de partIcipação dos Estados e do
Distrito Federal no Fundo de Parllcipaçao dos Estados e do DIstrito
Federal- FPE são os contidos no Anexo Único, par/e integrante dista Lei
Complementar, para asparcelas dos t1JCISOS I e 1I deste artlgo.

§ 2- A distribuição da parcela a que se refere o IncIso IIIjar-se~
atribuinrJo.st!!, a cada Unitfa,:k da Federação, um coefiCiente individual de
partiCipação ba.reado no perc.ntual de sua área ocupada por unidades de
conservação da natJJreza e /l!rras indigenas tkmarcadas, na forma
lÚscrimmada no Anexo II desta Lei Complementar.

§ j-As UnIdades de conservação da natureza que darão ensejo aos
lMneficiDs previstos nesta Lei siio os parques naCIOnais, as reservas
biológicas e estações ecológicas federaiS, as florestas nacionais e as
reservas extrahvistasfederals.

Ar!. 2" O Anexo Único da Lei Complementar d' 62, de 28 de deumbro de
1989, p.usa a denominar-se Anexo I

Art. 3D O Poder Executivo Federal, através do órgão competente,
encaminhará anualmente. ao Tribunal de Contas da União, até o dia 31 de outubro, as
estatísticas necessãrias ao cálculo dos beneficios estabelecidos na presente Lei.

Arfo 4" OPoder Executivo regulamentará estaLei no prazo de 120 (cento e
viote) dias, contados da data de sua publicação

Ar!. 5" Esta Lei Complementar entrará em vigor 120 (cento e viote) dias
após a data de sua publicação

ANEXOJl

Categoria da Unidade da Federação, segundo percentual de
sua área ocupada por unidades de comervação da natureza e Coeficiente
terras indígenas demarcadas

a até5% 1
b acima de S% até 1()Dia 2
c acima de 100'"' até 15% 3
d acima de 15% até 200/0 4
e acima de 20010 ate 25% 5

acima de 25% até 3Ql'h 6
acima de 30% 7

JUSTIFICACÃo

A panir dos anos setenta desenvolve*se uma percepção crescente de que a
conservação do meio ambiente. longe de representar um entrave ao desenvolvimento,
constitui garantia fundamental para assegurar a sustentabilidade desse desenvolvímento,
uma vez: que o processo acelerado de exaumo dos récursos naturais. tanto no I!pecto
quantitativo quanto no qualitativo, levaria. eventualmente, ao esgotamento das
possibilidades de·Crescimento.

Evolui-se, portanto. da perspecuva da intocabllidade da natureza, alheia à
urgência de um desenvolvimento apaz de resgatar da miséria imensas parcelas da
população mundial. reconhecendo--se que o desenvolvimento socia.lm.ente justo e a
COD5maç.ão do meio ambiente são

perfeitamente compatiVcis. Por Outro lado, adnute-se a necessidade de se manterem ireas
significativas sob proteção especial, onde a. utilização dos recursos naturais seja
rigorosamente di!ciplinada., ou mesmo vedada, A manutenção desses espaços natunlis
especialmente protegidos tem representado. no mundo inteiro, WllI forma: consagrada e
eficiente de defesa do patrimônio naturnl, constituindo instrumento impre!cindíve1 no
esforço por garantir um desenvolvimento sustentâvel. Ê evídente que o desafio da.
sustentabilldade se dirige, de forma mais ampla, ao próprio "modus operandí" da
sociedade, seja no plano econômico, político. social, ambiental ou cultural. Mas lU

uz:ridades de comervaçio constituem instrumentos igualmente importantes para esta
estrategia.

A aplicação efetiva e consequente desse conceito de desenvolvimento
sustentivel representa uma verdadeira revolução no processo de interação entre a
humanidade e a IUltureza, pois implica superar um paradigma que se mtnteve praticamente
inaltera.do desde os primórdios da Revolução Industrial. Mas a adoção concreta desse
novo padrão de dC.!leI1volvimento ainda consumi um enonne desafio em todo o mundo,
pois implica., na maioria das vezes. na renúncia de beneficios imediatos, no incremento ao
investimento, IUl inversão de maiores recursos tecnológicos. alêm da relativa incerteza
sobre a viabilidade econóInÍca. de cada alternativa que se inteq>õe aos processos
produtivos. A contrapartída, entretanto. de todo esse esforço. em tennos ambientais. ainda
é difusa para. a maioria da população e ocupa uma. posição modesta na escala de suas
prioridades.

Nas condições brasileiras, esse desafio assume proporções ainda. maiores,
face lias padrões seculares predatórios e de carater imediatista que orienuram a exploIõlçio
de recursos namrais ao longo da nossa Iúnona. A estrutura. do poder político sempre
tomou pos!rivel e fácil socíalizar os custos lUllbienws resultantes dessa exploração
descontrolada, configurando um quadro que se mantem vinualmente inaIten.do ate o
presente.

Cresce. ao mesmo tempo. a convicção de que o desenvolvimento
sustentável não pode ser alcançado apenas pelo emprego de uma vasta legislação de cunho
coercitivo. Na tarefa ingente de superação

desse modelo. que necessariamente deveri envolver uma estratégia tnultifàcetada, aí
in<:Iuída a informação e edocaflo ambientll, a pJ1licipaflo do! segmentO! sociais
interessados, além das inovações tecnológicas, julgall10s de fundamental importincia o uso
crescente de instrumentos econômicos, que têm se revelado capazes de altem preferências
sociais em direção a nOVos padrões de produção e conswno.

Em alguns paí'" já vem se consagrando o emprego da tributaç10 e dos
incentivos fucais como imponante instrumento para induzir 05 agentes econômicos a
adotar prátic.u ambientahnente saudáveis e socialmente mais justas, dentro do" pll"l1lnd.rO!
de uma economia de mercado.

Outra importante estratégia de intervenção, objeto do presente projeto de
lei, consiste em dotar o Poder Público de recursos especificos para implementação de
programas de sua própria iniciativa ou para financiar, em condições favorecidas, projetos
desenvolvidos pelo setor privado ou por organizações comunhirias. Nesse sentido~ o
presente projeto cria, dentro do Fundo de PJ1licipação dos Estados e do Distrito Federal
(FPE), uma reserva especifi"", para beneficiar aquelas unidades da fedençio que detêm,
em seu território, unidades de conservação ambiental ou territórios indígenas demarcados.
Tal compensação financeira representa um reconhecimento de que, ao manter territórios
especiJlmente protegidos, esses estados neces!itaIn fazer investimentos diferenciados e,
muitas vezes, mais vultuosos para úuplementar programas e projetos, dentro e fora das
unidades em questão, que garantam processos sustentâ.veis de desenvolvimento.

A parcela de recursos deslocados para essa fiuJlidade, pnr sua pequena
dimensão, terá impacto reduzido sobre a distribuiçio global dos recursos do Fundo; ou
seia, mesmo para as unidades da Federação que não detém grandes territ6ri05
especialtuente protegidos o sacrifício, em termos de receita, seri quase nulo. Mas a parcela
é suficientemente grande para viabilizar um amplo leque de projetos com importante
impacto sócio-econômico, considerando-ae que os principais estados beneficiários dessa
reoerva do FPE scriio aqueles de menor grau de desenvolvimento relativo.

Ao manter em seus territórios unidades de conservação federais e territórios
indigenas demarcados, os Estados prestat1t significativa conttibuiçio para a COnstrDçio de
uma sociedade sustentàve~ um compromisso dos cidadios e de toda a sociedade brasileira.
Em virtude dessa contribuíçio e da premência que se impõe a esses Estados em
investimentos para o desenvolvimento compatível com a sustentabilidade, eque se justifica
a criação desse mecanismo junto DO Fundo de Participação dos Estados. Através desta
iniciativa, os Ertados passam a contar com o apoio de toda a sociedade para IIlII1ter o
equili'brio entre as ações no âmbito econômico. social e ambiental.

Trata-se. portanto. de uma medida com enorme efeito multiplic ,.' e 1I.n
ímpoJtame instrumento para o desenvolvimento reglonaJ ambientalmente sauda :1 e que
traga esperanças de melhores condições de vida a segmentos SignificatIVOS da população
dos estados mais pobres
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Acreditamo. que o presente projeto d. I<i complemenllr r<pmeIIU wn
puso muito importante no senúdo de compaubiliur dC3Cnvolvimano. social e defesa do
meio ambienre, pelo que e~peramos pleno apoio de nossos pares.

Sal. du Sessões. 16 de lI\IfÇG de 1999

,
"y~j)<r,r,-e~~
IJopulMlo ~1In:.l Al'eMo - nfAC

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTl1JJOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI COMPLEMENTAR N" 62. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

ESTABELECE NORMAS SOBRE O cÁLCm.O.
A ENTREGA E O CONTROLE DAS
LIBERAÇÕES DOS RECURSOS DOS FUNDOS
DE PARTICIPAÇÃO E DÂ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art 20
- Os reetnos do Fundo de Panicipaçio dos Estados e do Distrito

Federal - FPE serdo distribuídos da seguinte fonna:
I - 85% (oileDla e cinco por cento) ás Unidades da FederaçAo integrantes

das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
n - 15% (quinze por cento) ás Unidades da Federação integrantes das

regiões Sul e Sudeste. .
§ 10 Os coeficientes individuais de participação dos Estados e do Distrito

Federal no FWldo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE a
serem aplicados ale o exercicio de 1991, inclusive, silo os constantes do
Anexo Unico, que é parte integrante desta Lei Complementar.

§ 2° Os critérios de rateio do Fwulo de Partieipaçllo dos Estados e do
Distrito Fedem!, a vigomrem a partir de 1m, serão flXlldos em lei especifica,
com base na apuração do censo de 1990. . .

§ 3° Até que sejam dermidos os erilérios a que se refere o parãgrafo
anterior, continuarão em vigor os coeficientes estabelecidos nesta Lei
Complementar.

Anexo Onico ã Lei Complementar n9 62 ,de 28 de dezetnbro de 1989.

Acre oo .. oo oo 3,4210

Am<1pá 3,4120

Amazonas "' 2,7904

pará 6.1120

Rondõnia ~ 2,8156

Roraima :' "~.~•..•••••••• " ••••••••••• 2,4807

Tocantin~ ~ 4. 3400

A.lagoas 4,1601

Bahia 9,3962

ceará 7,3369

M~ranhão 7, 21B2

PAraíba 4,7889

:~::~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::~~~~
aio Grande do Nort.e ••••••••••••••• · 4,lii9

Sergipe~., .;. 4,1553

Distrito Fedf:!ral ~ •••O,6902

Goiás - ; : , 2,843i

Mato Gros$o ~ 2, 3079

Mato Gro",.to do Sul 1, 3320

Esplrito Sant.o 1.5000

Minae Gerais 4, 4545

Rio de "aneiro ~ l,5277

são Paulo ~ ••••••• ~ ,1 ,0000

Paraná 2, eS32

Rio Grande do Sul ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,3548

Santa Catarina 1, 2798

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 11, DE 1999
(Do Sr. Paulo Octávio)

Regulamenta o dJ.spos1!IP no inciso XIV, art. 21, da Constituição
Federal, que instltoi o fundo próprio para a assistência
financeira do Distrito Federal e dá outras providéncias.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇãO (lttRITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇll.O E JUSTIÇA E DE REDAÇll.O (ART. 54»)

o CONGRESSO NACIONAL resolve

Art. 1° Fica instituido O Fundo pára a Assistência
Financeira do Distrito Federal- FAFIDF.

Art. 2° O valor inicial que comporá este fuudo
corresponderá ao total de recursos disponíveis no Orçamento Geral da
União de 1999 que se destinem á manutenção das áreas de segurança
saúde e educação do Governo do Distrito Federal. .

Art. 3° Os valores deverão ser revistos anualmente
aplicando-se os seguintes indices em cada nova proposta orçamentária:

I - a variação nominal da taxa de crescimento da receita
federal correspondente ao Imposto de Renda;

11 - adicional correspondente a até 5% ao ano.

§ 1° O valor correspondente ao inciso 11 deste artigo
deverá ser ajustado anualmente ás necessidades de crescimento real
dos serviços de segurança, saúde e educação do Distrito Federal.

§ 2° Para cumprimento no disposto no parágrafo anterior,
o Govemo do Distrito Federal deverá remeter anualmente, até abril, ao
Ministério da Fazenda, as estimativas fundamentadas da necessidade de
crescimento adicional das transferências, sendo as mesmas
posterionnente remetidas ao Congresso Nacional quando do
encaminhamento do orçamento.

Art. 4° O FAFIDF poderá contar também com recursos
adicionais provenientes de emendas do Congresso Nacional ao
Orçamento Geral da União.

Art. 5° A liberação dos recursos orçamentários previstos
no FAFIDF deverão ocorrer até o dia 20 de cada mês, a partir de conta
específica registrada no Banco do Brasil.

Parágrafo Único. Fica o Govemo do Distrito Federal
autorizado a remanejar os recursos, após o depósito do Govemo Federal,
para suas próprias contas.

Art. 60 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Capital da República conta, anualmente, com recursos
de transferências voluntárias do Govemo Federal, a fim de custear a
manutenção de diversos de seus serviços.

É importante registrar que o fato de ser Capital da

República acaba impondo um õnus adicional à cidade: ria medida que
esta passa a ~eg!strar despesas mais elevadas em algumas rubricas
bem como renunCIa de recaita. '

. J" .Po~ ser a sede dos três poderes, além de abrigar o
conJu~O das embaixadas e missões diplomáticas, a capital necessita ter
um SIstema de.segurança mais eficiente, portanlo com um custo de
manutenção maIs elevado. Também, a Capital da República não pode
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descuidar de áreas de grande visibilidade política e que acabariam
denegrindo a imagem do pais no exterior, como saúde e educação.

Estas 3 áreas supracitadas são tradicionalmente
supridas por recursos federais desde 1960.

Outro ônus que podemos registrar para a Capital da
República é o fato de que, por abrigar enorme quantidade. de órgãos
públicos, assim como as embaixadas. Uma das suas prinCipais bases
tributárias (e nas áreas mais nobres) apresenta-se erodida, qual seja o
Imposto Predial Territorial Urbano -IPTU.

Assim, podemos observar claramente que a Capital da
República apresenta um aumento de seus custos e uma redução de sua
receita somente pelo tato de ser a sede do Governo Federal. Nada mais
natural, portanto, que o Govemo Federal seja respo~sável por pa.rte d~
financiamento deste ente federal. Cabe ressaltar aqUi que esta pratica e
Comum em diversas outras Repúblicas Federativas, destacando-se o
subsídio que o govemo americano propicia a Washington, D.C.

Tendo em vista a necessidade de se formalizar
legalmente esta situação prática, o Congresso Nacional aprovou na
Emenda Constitucional nO 19, de 1998, a obrigatoriedade de se
estabelecer um fundo especifico que defma claramente a forma de
contribuição da União à manutenção do Distrito Federal.

Destarte, o objetivo do projeto de lei ora apresentado é
regulamentar o disposto no comando constitucional, a fim de
institucionalizar definitivamente os repasses para o Govemo do Distrito
Federal. .

o art. 1°da proposta apresentada institUi o Fundo para a
ASSistência Financeira do Distrito Federal - FAFIDF, obedecendo a
Constituição Federal.

o art. 2° estabelece o piso Iniciai de recursos que
possam garantir a instituição do FAFIDF, tomando como base a
disponibilização de recursos no Orçamento Geral da União de 1999. \

Já o art. 3°, por sua vez, estabelece a sistemática anual
de reajuste dos recursos a serem disponibilizados ao Distrito Federal. O
crescimento de acordo com a variação nominal da receita de imposto de
renda permite que as transferências para o DF não percam participação
relativa na receita da União. Já o adicional, calculado anualmente,
garantirá a adequação das necessidades de acordo com o aumento real
das demandas.

O art. 4° tem por objetivo deixar explícito que o projeto
em análise não ferirá a competência dos congressistas em. dentro das
limitações econômicas e políticas, buscarem ampliar os recursos a partir
de emendas ao Orçamento Geral da União

CAPiruLOn
Da União

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

Art. 21 - Compete ãUnião'
. I -. m~ter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações
mtemaClonms:

11 - declarar a guerra e celebrar a paz:
., " " .

XIV - organizar e manter a policia civil. a policia militar e o corpo de
bombeiros militar do Distrito Federal. bem como prestar assistência financeira ao
Distrito Federal para a execução de serviços publicos. por meio de fundo próprio:

'* InCISO .\71' ,-Ylf!l redação dadapda l:itrenda CnnstlfUClOnal n(J 19. de 04 (I(i 1998.

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatistica. geografia. geologia
e cartografia de âmbito nacional:
••• , >0 ..

................ , , , , .
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19, DE 04 DE JUNHO DE 1998.

MODIFICA O REGIME E DISPÕE SOBRE PRINCiplOS E
NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA.
SERVIDORES E AGENTES POLiTICOS. CONTROLE DE
DESPESAS E FINANÇAS PúBLICAS E CUSTEIO DE
ATIVIDADES A CARGO DO DIS1RITO FEDERAL. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCLAS.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos tenDOS do § 3°
do art. 60 da Constiruição Federal, promulgam esta Emenda ao texto constirucional:

Art. 1°. Os incisos XIV e XXI! do art. 2J e XXVD do art. 22 da Constiruição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. Compete à União:

XIV - organizar e manter a policia civil, a policia militar e o corpo de
bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência fmanceira ao
Distrito Federa! para a exécução de serviços publicos, por meio de fundo próprio;

XXII - executar os serviços de policia maritima. aeroportuària e de fronteiras;
"

"Art. 22. Compete privativamente ã União legislar sobre:

xxvrr - nonnas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades,
para as administrações publicas diretas, autárquicas e fundacionais da União.
Estados, Distrito Federal eMunicipios. obedecido o disposto no art. 37. XXI, e para
as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos tennos do art. 173, § 1°.
m:

Com o art. 5° resolve-se o constante problema de se
negociar os repasses junto ao Governo Federal, enfatizando-se a
autonomia político-administrativa do DF.

Art. 2°. O § 2" do art. 27 eos incisos V e VI do art. 29 da Constiruição Federal
passam a vigorar com a segumte redação. inserindo-se § 2° no art. 28 e
renumerando-se para § I' o arual parãgrafo uruco:

"Art. 27 ..

§ 2°. O subsidio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da
Assembléia Legislativa.. na razão de. no mà.ximo. setenta e cinco por cento daquele
estabelecido, em espécie. para os Deputados Federais. observado o que dispõem os
arts. 39, § 4'. 57. § 7', 150,11. 153, DL e 153, § 2',.1.~<./é.'

Dep;rlâdo PAULOÔdl''-\VIO

I

Sala das Sessões, em 11 de fe~~lrode 1999.

.7 ;!
_ </~i

LEGISL....ÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 13, DE 1999
(Do Sr. Row'igo Maia)

Altera a Le.i Complementar n2 82, de 27 de março de 1995, para.
incluir no lim.ite de despesas de pessoal da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios os gastos real izados com serviços
de terceiros.

TIruLüm
Da Organização do Estado

(APElISE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLE,MElITAR n" 245, DE 1998)
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" Acrescente-se, ao art. I" da Lei Complementar n" 82, de 27 de
março de 1995. oseguinte § 4":

"§ 4' Incluem-se no montante de que
trata o capU! as despesas realizadas com
serviços de terceiros de qualquer natureza"

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

JUSTIFICAÇÃO

o limite de despesas de pessoal estabelecido pela Lei Complementar
n" 82/95, também conhecida como "Lei Camata", mostrou-se falho em pelo
menos um aspecto, ao longo de sua execução recente. Referimo-nos aos gastos
que rigorosamente todos os órgãos públicos fazem com serviços de terceiros.
Essas despesas. por estarem classificadas no grupo de "Outras Despesas
Correntes", não entram no cômputo! geral da folha de pagamentos
governamental.

Trnta-se, no entanto, de uma despesa típica de pessoal. tendo em vista
que sua parcela mais significativa resulta em remuneração dos empregados
contratados pelas empresas concessionários dos serviços terceirizados. O fato
de essas pessoas não integrarem o quadro permanente de pessoal dos órgãos
públicos onde trabalham não exclui a natureza tipica da despesa que com eles é
realizada.

Assim é que achamos que a inclusão desses gastos no montante geral
de despesas de pessoal é, no mínimo, uma questão de coerência Diante disso é
que esperamos contar com o apoio dos nobres Colegas para ver aprovada a
presente proposição. •

Sala das Sessões, em

~~~
Deputado RODRIGO MAIA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI COMPLEMENTAR N° 82, DE 27 DE MARÇO DE 1995

DISCIPLINA OS LIMITES DAS DESPESAS COM

() ri ·.....Cln\•.\! 1"';\1(") !li !{ l:. \ I \,.\ j'l lh:\l \ Dl'
..\1<1 16~ !l..\' li\" rTJ'I·I~·..\I' ITfJLR.\1

Art ).' - ,·\s despesas lotais com pes~oal at!\o.: inativo da admml:;traçàt1

direta e II1dm~ta. inclu~l\"l: fundaçc)tS. empresas públicas ~ SOCiedades dI.:
economia mista. paga::' com rccetlas corrcnt~:\ da Umão. do~ Eslado~. do
Distnto redcral e dos MUIlIClplOS n:lo poderão. em cada ~xcrCIClO financeiro.
exceder

1- no caso da união. a sessema por cento da respectiva receita correme
liquida. emendida esta como sendo o LOtai da receita correme. dedUZidos o,
valores correspondentes às transferências por pamcipações. constttuclonalS e
le2aJs. dos Estados. DIstritO Federal e MUnIclplO> na arrecadação de tnbuLO,
de" competéncIa da União. bem como "-' receitas de que trata (l art.23'J da
ConstitUIção Federal. e. amda. os valores correspondemes aS despesas CO\11 o
pagamemo de beneficIos no âmbito do Re!o!lme Geral da Prevldéncl3 SOCial.

11 - no caso dos Estados. a sessema por cento das respecm as receHa,
correntes liquidas. emendldas como sendo 05 totais das respectiva, receitas
corremes. deduzidos 05 valores das transferéncias por partlclpaçõe'.
cOnStltuc1onals e legais. do:, Munlctpios na mecaua,:.ó.u L tnbuto~ de

competéncia dos Estados:

111 - no caso do DistrIto Federal e dos MunicípLOS. a sessenta por cento
das respectivas receitas correntes.*l° Se as despesas de que trata este artigo excederem. no exerclClo da
publicação desta Lei Complememar. aos limHes nele fixados. deverão retomar
àqueles hmites no prazo maximo de três exercicios financeiros. a contar
daquele em que esta Lei Complementar entrar em vigor. à razão de um terço
do excedente por exerCICLO*2' A União. 05 Estados. o Distrito Federal e os Munlcipios publicarão.
ate trinta dias apos o encerramento de cada mês. demonstrativo da execução
orçamcntaria.. do mês e até o més. explicitando. de fonna mdividualizada. o,
valores de cada item considerado para efeito do cálculo das receitas corremes
liquidas. da.., despesas totalS de pessoal e. conseqúentementc. da referida
pamcipação*3" Sempre que o demonstrativo de. que trata O paràgralo anterior. no

que tange à despesa acumulada ate ornes. _mdlcar o de~~umpnmemo~ dos
limites fixados nesta Lei Complememar. ficarao vedadas. ate que a sltu~çao se
regularize. quaisquer revisões. reaJustes ou adequações de remuncraçao que
impliquem aumento de despesas

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
l'\~ 14. DE 1999

(Do Sr. Pompeo·de Mattos)

A~~or~za o uso de Titules Federais para pagamentos de dividas d~

Estados e Munlcípios.

IAS COMISSõES DE FINANCAS E TRIBUTAÇAO (M~RITO E ART. 54); E DE
CONSTITUICAC E JUSTICA E DE REDAÇAC (AR~. 54)1

O Congresso "'acionai Decreta

An. I" - Ftcam (lS Estados é Municipios autorizados a
efetuar o pagamento da divida publica mobiliária e contratual com a
União mediante a entrega de Titulos Públicos Federais pelo valor de
face, obtendo a quitação da divida da pane integralizada

Art. 2" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30
- Revogam-se'as disposiçÇtes em contrário.

,1l·STIFIC.\C:XO

O ano de 1999 ja eSta defmltivamente marcado pela
polêmica em tomo das dividas dos estados. Este eo tema mats palpitante
desta primeira fase dos mandatos de Governadores e do Presidente da
Repilblica. Muito se tem falado sobre o tema, porém, pouca contribuição
para o encaminhamento de soluções temos percebido.' Encontramos
apenas uma divisão entre os que defendem a manutenção dos atuais
acordos de renegociação de dividas e aqueles quP pleiteiam mudanças
nós contratos assinados pelos governos estaduais antecessores.

Através desta proposta pretendemos colaborar para que a
questão das dividas estaduais e municipais com a União seja melhor
resolvida, permitindo que os devedores honrem seus compromissos e ao
credor central receber o que lhe é devido. O que apresentamos como
inovação é a possibilidade dos estados e municipios usarem títulos
públicos federais no pagamento de suas dividas públicas mobiliárias e
contratuais.

Na prática. a fórmula beneficia a todos. pois o go·,'erno.
federal vem há anos emitindo titulos públicos no mercado sem resglllá
los, fazendo com que esses titulos tambem conhecidos como "moeda
podre" percam o valor. sofrendo um deságio 4e 50. 60. e até 70%. Uma
vez aprovada a idéia, os governos estaduais poderiam captar este titulo
no mercado. permitindo que empresários que devam ICMS ou outros
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impostos lançados em divida ativa possam pagar suas contas mediante a
entrega destes titulos pelo valor de face.

A operaçào que interessa ao estado é boa para o empresário,
que ao adquirir os títulos no mercado infonnal e paralelo com o deságio
vigente, acabará gastando 50% menos para pagar a dívida.

Assim. ganha quem tem o título. porque consegue vendê
los; ganha o empresário que compra pois. acaba economizando ; ganha
o governo do estado que recebe divida de dificil solvência.
caracterizando-se num recurso e:-..'tra: ganha ainda. a União, porque
resgata parte dos títulos federais e a credíbilidade perante a comunidade'
fmanceira nacional e internacional.

Além disso. as chamadas moedas podres. tem sido aceitas
pelo governo federal nas mais diversas transações fmanceiras
envolvendo patrimônio público. Sim. a cada venda de estatais uma
quantidade enonne desses titulos são utilizadas para adquirir parcelas
consideráveis de suas ações. Entendemos que nào existem motivos
plausíveis para este tratamento desigual.

Propomos portanto. que da mesma fonna como o governo
federal aceita parcimoniosamente os títulos públicos federais na venda
de patrimônio público. também receba-os como parte de pagamento das
dividas dos estados e municípios. É uma medida justa e coerente, pois dá

tratamento Igualitário para situações semelhantes. mas principalme~te
proporcionara uma importante alremariva para os estados e munlclploS
que passam por uma crise sem precedentes.

PROJETO DE LEI NR 123, DE 1999
(DO SR. ALBERTO FRAGA)

Cria o Fundo Nacional de Segurança pública - FUNSEP fi dá outra.
providlnciaB.

ItI - fonnaçlo, aperfeiçoamento e eq>ecializaçilo dos ~rvidorel da arreira
policial;

IV - aquil;çio de mlterial permanente, equipamentos e veiculos espcilÚZildo5,
impl'IIClndlVeil ao funcionamento dos erg,los policiais:

V- programa. de assistência juridica civil e penal 101 policiais:

VI - panicipaçAo de representações oliciais em eventos cientlficos IlOln matf
policial. realizados no Brasil ou no exterior;

VII - publicações e programas de pesqui.. cientltica na área de SaFra'.
PUblica;

Vlll - cu.to. de sua própria gestao. exc<tuando-se despem de pe'llOIl rellli>a a
MrVidores publicos já remunerados pelos cofres publicas;

IX - auxilio aos Estado. no desenvolvimento de programo dentro do fim do
FUNSEP;

X - programa habitacionai para os integrante. das Carreiras da SCJ!lltl!lçe
Publica.

~ I' Os recurllO' do FUNSEP poderio ser rep....do. mediante convenio. acordos
ou ajustes. que se enquadrem nos objetivos lixados nesta lei e desde que os Estados ado!ea
sistema de Fundo Estadual com os mesmo. objetivos.

~ 2' Os saldo. yerilicados no tinal de cada exerclcio .erlo obrigatoriamente
trll1Jlerido. para credilo do FUNSEP no exercício seguinte.

An. 4' O Poder Executiyo editar. os atos necessário•• regulamentlU;io desta lei.

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

Sala das Sessõe•• em 2 de .~ ,to<', l., d. 1999
"

~-\
Depu~dD JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA

. '-JISTlFlCAÇÃO
----''-----

o quadro caótico em que se encontra a Segurança Pública em tndo o Pai. requer
uma medida urgente por parte do Governo Federal, congregando esthrços com os Governos
Estaduais.

Nio existe no I3ra.iI uma polllica nacional de segurança pública. com
padroniZlÇio de procedimentos. equipamento. e tonnaçlo teenica do policial. Para atingir
essa padronizlç.io tàz"5e neccssario a existencia de recurso para serem gerido! direcionados
• con!lCCllção deste objetivo em todo o pai•. Assim toi estabelecido a preyisio de recursos de
varias fontes com a destinaçio vmculada ao objetivo do fundo.

Com I criaçlo do Fundo atendemos a um anseio antigo do seguimento policiai e
damol um passo imponanussimo para solucionalmos a crise em que se encontra o sistema.
dando condições de patrocmio e padronização em todo o pais e esu.belecendo \lue o Estado
IJUder. rl.'Ccoor Ti.:curso desde que odote polilica semelhante, respeitando-se o pacto
fi:derativo

Colho o enlllljo para renovar a Vossa excelência
protestos de elevada estima e distinta consideraçl!o.

senhor Deputado,

Reporto-me ao ProJato da Lei n· 123199, que Cria o
Fundo Nacional da Ssgursnça Ptlbllcs- FUNSEP. é dá outras providências.

Informo a 'vossa Excel6ncla que n/lo será possivet dar
tramitaç/lo à mencionada Propoalçllo, tendo em vista que ela contém matéria de

. Iniciativa privativa do Presldante da República, nos lermos do art. 61, parágrafo 1·,
Inciso li, alinea "e", da Constttulçl!o Federal.

Nesse sentido, encamlnho-a em devoluçl!o a Vossa
Excelência, nos termos do art. 137, § 1', Inciso 11, alines "b", do Regimento Interno,
augerindo-lhe, outrossim, a forma de Indlcaçllo, conforme previsto no Art. 113, do
mesmo diploma.

02/03/99 - (DEVOLVA-SE A PROPOSIÇ10, NOS TERMOS DO ART. 61, S
lQ, INCISO 11". AL!HEA "elt DA CONSTITUIÇAO FEDERAL, COMBINADO COM
O ART. 137, 5 1R, INCISO 11, AL!NEA "bll, no REGIMENTO INTERNO.
OFICIE-SE AO AUTOR, SUGERINDO-LHE A FORMA DE INDICAÇ10 (RICO,
ART. 113). PUBLIQUE-SE)

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art, )0 Fica instituído. no imbito do Ministerio da Justiça, o Fundo Nacional de
Segurança Pública (FUNSEP). a ser gerido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.
cem a finalidade de proporcionar recursos c meios para financiar a apoiar u atividades c
programas de modernização e aprimoramento do Sistema Brasileiro de Segurança Pública.

Art. 20 COMtituirão r~ur$Os do FUNSEP

1- dotações orçamentárias da União;

li - doações. contribuições em dinheiro. valores. bens móveis e imôvei.. que
venhl a receber de organi!mos ou entidades nacíonais. internacionais ou estrangeiro.. bem
como de pessoas fisicas e juridicas, nacionais e estrangeiras.

111 - recursos provenientes de convênios. contratos ou acordos finnados com
entidades públicas ou privadas. nacionais. internacionais ou estrangeiras;

IV - recursol; confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos em
favor da Uniio. nos termos da legislação penal e processual penal.

SGMIP n· 198 BrasUia, 1 3 de abr il de 1999.

v - três por cento do montante arrecadado dos concursos de prognósticos.
soneios e loterias. no âmbito do Governo federaL

VI - rendimentos de qualquer natureza. auteridos como remuneraçio,
decorrentes de aplicaçio do patrimõnio do FUNSEP,

VII - recursos do Banco Mundial provenientes a fundo perdido;

VIU - outros recursos que lhe forem destinado por lei

Art. 38 Os rC(;uTSQS do FUNSEP serão aplicados em

I - construção, reforma. ampliaÇÃO e aprimoramento de instalações policiais~

n - manutenção dos serviços policiais;

~~~
p~~i:"" /

ASua Excelência o Senhor
Deputado ALBERTO FRAGA
Gab. 922 - Anexo IV
NESTA
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PROJETO DE LEI NR 145, DE 1999
(DO SR. IRIS SIMOES)

In.titu! o Dia do Engenheiro de Segurança do Trabalho.

02/03/99 - (PREJUDICADO, NOS TERIlOS DO ART. 164, INCISO II, DO
RICO. TEIIDO EM VISTA A PROPOSIÇAO CONTER MlTRRIA A QUAL JI. FOI
IlI!CLAlWlA IHJURIDlCA PELA DOUTA COMISSAO DE COHSTIWlÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO DESTA CASA (StJMIILA DA JURISPRUDRHCIA NR 4).
OFICIE-SE AO REQUERENTE E, APQS, PUaLIQUE-SE)

OCONGRESSO NACIONAL decreta:

An. I" É instituído o "Dia do Engenheiro de Segurança do Tr.abaJbo",

a la' comemorado em rodo o Pais no dia 27 (vinte e sete) de novembro de cada IDO.

M '}! Estalei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

11 - ao portador de certificado de curso de especialização em
Engenharia de Segurança do Trabalho. realizado em caráter prioritário.
pelo Ministério do Trabalho;

III - ao possuidor de registro de Engenheiro de Segurança do
Trabalho, expedido pelo Ministério do Trabalho. até a data fixada na
regulamentação desta Lei.

Parágrafo único. O curso previsto no inciso I deste artigo terá o
currlculo fixado pelo Conselho Federal de Educação. por proposta do
Ministério do Trabalho, e seu funcionamenlo determinará a extinção dos
cursos de que trata o inciso li, na forma da regulamentação a ser
expedida.

Art. 2° • O exercício da profissão de Técnico de Segurança do
Trabalho será permitido, exclusivamente:

I - ao portador de certificado de conclusão de curso de Técnico de
Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País em eSlabelecimentos de
ensino de 2" Grau;

11 - ao portador de certificado de conclusão de curso de Supervisor
de Segurança do Trabalho. realizado em caráter prioritário pelo
Ministério do Trabalho;

\11 - ao possuidor de registro de Supervisor de Segurança do
Trabalho, expedido pelo Ministério do Trabalho, alé a data fixada na
regulamentação desta Lei.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIlDOS LEGISLATIVOS - CeDI

Atraves da presente iniciativa intento dar efetividade i proposiçio

oOOnda da A>Jllciaçio Latino Americano de Engenhari. de Segurança do TtaboIho,

entidade representativa de clzsse sediada em Curitiba. hoje sob a diligente presidCncia do

Or. Cezar Benoliel~ que vem enceu.ndo esforços e mobilizando os diferentes sccom:
sovemamenWs e di sociedade civil no sentido de obter o rec:onhecimento da efeméride.
como homenagem justa e sempre oportUna â laboriosa classe.

Com ereito. a de5JlOito d. relevinci. do papel desernpenhodo pelos

pro/lssionai. aplicados i segurança do trabalho. cujo ponto principal de llUlÇio COIlIiJle

na pruleçio à vida dos tra1>alhado.... no próprio ambiente de trabalho. permanecem JeIII

uma data ofK:ial para congraçamento e mobilizaçio dos seus integrantes. entre tJnIU

OUIru CIIegorlu lembradas pelo legislador pilriO.

Cabe referir que a data escolhida destinaaJe, a SUl vez.. • exaltar outt'O

marco memoràvd de interesse de todos qtW1tos se dedicam i essa atividade. porque

CXMamente a 27 de novembro de 1985 foi promulgada a Lei federal nO 1.410. que .
"dispõe sobre a especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança

do Trabalho. a profissão de Tecnico de Segurança do Trabalho, e dá outras providências".

Para finalizar. menciono que medida semelhante já foi concretizada no

Estado do Paraná. que aprovou lei estadual com o mesmo objetivo. espelhando a

conscientização em tomo da validade do gesto e do seu alto significado em nosso País,

que necessita de promover amplas medidas para reverter os elevados indicadores de

acidentes envolvendo trabalhadores em seu local de atividade, inclusive prestigiar os

profissionais aplicados âs políticas c ações preventivas e fiscalizadoras.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado iRIS SIMOES
Gab. 948- Anexo IV
NESTA

~~~,wp;;iJ~~ER )

de 1999.Brasilia. 13de abril

Senhor Deputado.

SGMIP 199

Reporto-me ao Projeto de Lei nO 145/99, de sua autoria que Ins
titui o Dia do Engenheiro de Segurança do Trabalho.

. Informo ~ Vossa Excelência que, com relação á proposição su-
pra exarei despacho no seguinte teor:

"Prejudicado, nos termos do art. 164. Inciso 11
do RICO. tendo em vista a proposição conter
matéria a qual já foi declarada injurídica pela
douta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação desta Casa (Súmula da Jurisprudên
cia n° 4). Oficie-se ao Requerente e. após,
publique-se."

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de
a"a estima e distinta consideração.

de 1999.Sala das Sessões. emul de t/j

/~
~ii1tüsSIMÕES

.' PTB/PR

(A COMIS~AO DE CONSTITUlÇAQ E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

LEI N° 7.410, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1985

DISPÕE SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO DE
ENGENHEIROS E ARQUITETOS EM
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO
TRABALHO, A PROFISSÃO DE TÉCNICO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - O exercício da especialização de Engenheíro de
Segul'llllÇa do Trabalho será permitido, exclusivamente:

I - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de
conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho. a ser ministrado no País, em nível de pós-graduação;

PROJETO DE LEI
N! 185, DE 1999

(Do Sr. Magno Malta e outros)

Revoga o parágrafo único do art. 291 da Lei n2 9.053. de 23 de
set.-bro de 1997. acrescenta. onde couber. na Seç!o II Dos
Cri..s .. Espécie - da mesma lei. artigo com a redaçao que
apresenta e acresce inciso ao art. 1R da Lei nR 6.072. de 25 de
julho d. 1990. que dispOe sobre os crimes hediondos.
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" art. 1° •••.•••..••..•••••••..•.••.•

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

A todos, na dlrl;;lçâo d9 veiculo B':ltcrnotor, e determinada
a obrigação de dirigir de forma a não pr,:'::u:i= o,mos ::1

-cerc:eiros; é ;) denominadc· CUidado obJetiVO. QUJ.l ser-i.a .'J

CUi.dado objetivo exiqJ.vel de um cidadão raz,,:,ave';' ~ prudentQ, r.3.
direção de UIl1 v~iculo automotor :' No minin.:., n;],o -:iü:~cr~r

e.tr.briagado ! ~

Há um clamor público no sentido da qarant.ia da certe:.a
da pun~ção. Mas o C6digo do Trãnsito ainda :oi ben;;lvolente
demais pi1ra com essa verdadeira carnificina que ocorre no
asfalto das ruas e estradas do pais.

No caso de embriaguez na direçãc de veiculo,
ocasionando Co morte de alguem, há um dolo: q'.Jal seJa , a

vontade livre e consciente de dirigir um veiculo automotor, com
o conhecimento de que ingeriu substância inebria.nte e que com
tal conduta anormal,- sem tomar o cuidado objetivo que seria
exigivel de um. individuo razoável e prudente , - expõe bens
juridicos da coletividade, como a V'ida e a sanidade alheia a
perigo de dano, até mesrr:o irreparável.

Não é exigivel a vontade no sQntido do expor certa e
detclrminada passo... a p€lrigo de dano; é suficignte qua sQja
dirigida á rêalízação de um compor~to que o motorista sabe
representar potencialidade lesiva: vontado livre e consciente
de dirigir veioulo automotor, consciente da influência psíquica
da ingestão de bebida alcoólica, bem como a vontade livre e
consciente de estar expondo a segurança alhCllia a perigo de
dano, a relevante probabilidada de dano~

ou

anOS.

~~i~es em Espécie
:.lIl'\ i.lrtlg~, onde

,:;r:. ::91 da Lel 9.053

"=r':: ç:3,:5-:; de reJ..ncldéncía

- :"".-:;

8.072, de 25 de julho de 1990,
G de setembro de 2.994, pa.ssa a
VII! com a seguínte redaçeo :

VIII - Mat.0..:." ::J.l·:ruerr" fi~ dire,:;:io de veiculo automotor, sob a
J.nfluência de áléo'Jl ',:.1 $ub:.:.t2ncla de efeitos análogos.

Art. 3°_ o) art.. Ieda Lai
alterado peIDo Lei 8930 de
vígorar acrescid') d:) lnç~so

Pena : rec Lusà·.:; ,j...::

§ único: T. pena SCL'= aer":;2,'; >j:: '::.-:~ : 1 ':

esp€'Cifir:::t

Art. 2°
da Lel. 9.S;}), J:!':'> .:3 ..1e ::s~.'.~r;'l~:-·,.

c:cubcr, ,:;,)t':I t 'feria.:;!;'· :::1./. ;:-:-.::t~l-:"f

Art. ... :

Art. 10 - ~j.'::,C;l. r(~v"J'?,~".'::;:';' o,:: ~;

ae :;: 3 d,:- se!effiJ:-t"':: 'J'': : '?9'.

Art~ 5 0 -Esta. Ll;:l ~ntra '=r'"' vig"n na --:iata de sua publicação.

Da forma com·) foi redigldo o Código de 'l'rãnslto, temos
que na hipótese de motorista embriagado, dirigindo veiculo
automotor, oCasionar acidente de transito que tem como
consequéncia imedia.ta a morte de unta pessoa., pode apenas ser
enquadrado em:

JUSTIFICATIVA.
1c-o delito culposo I que absorve .à. embriaguez ao

volante:

o Conselho;- Nacional ae Política ':riminal e
Penitenciáris.. em reunião em 1996, em Brasilia, apresentou
sugestões recomendando a sup=essão do § único do artigo 291 do
::ódigo de Trânsito por entendê-li? por demais confuso.

2°- não há absorção, ocorrendo concUrse material de
infrações;

3°_ eXl.ste concurso formal de crimes.

Esse parâgraf" r.àc pooe ser analisad:> isoladamente. Há
que se J.nterpretá-io em :::9nsonáncia com" "caput" do artigo,
~riaine.ndo-.::;e dai. p,')ré:r., ln:ernretaçõe:s as mais variadas
pos~iveis , inclus.1.ve r.os -:rJ.buna~l.s super~ores. Restam dÚvi.da
sobre a I2!xigêncla da rep::-esentaçao, da possibilidade da
transação penal, da suspensão condicional de processo nos casos
dos crimes àe lesão corporal. culposa nos crlmes de trânsito, no
de embriaguez ao volante e de part.lcipação em competição não
autorizada.

A lei deve ser clara, para não dar ensejo a
~nterpretações dúbias. Dai ''9. necessidade da. revogação desse
parágra.fo.

Trat:5. o presentr: Proj·::t.·";" de 1e1 de :.riar um jispositivo
legal especisl: além dC-$ el~mp.~1t,)S d·) dispositivo 'leral - Matar
alguém acresce:ttã outros que -:J torna especial: em
':.onseqUência t~rd preval~ncia sobre o dispositivo geral nessas
hipóteses especi;~ic:as.

No casO, ao dlSpositivo geral : " Matar alguém",
acrescenta doís element::,s, $ob a inf.LuéncJ.a do álcool ou
substância de efeito análoo':J ':1 na dJ.reção de veiculo automotor.
Assim a norma espe,:;ial, c:.nflgurados estes três elementos,
terá pr~val€>r":l';' sçb;:,:o ,;. 'P':!:8:'l :1eral.

A d!.reçã·7' ,j,'~ '".;:ir:<.llJ autcrr,c,tor, sob a influéncia do
álcoe-l ou sub:;;t5...'1Ci.!'. .j.:: '?('8ito análogo, em face d~ alta
r.::rin:inalidad'; que dei,:;> '::met'·:;··:. d'Õ!"'e s.;-r considerada infração
penal de alt·:. r;·:·ten.;L::l <:.f'='D:;;g",'J.

De acc.,rdc ';;:Of:! :;. 11 teratura ::'nternacional, verifica-se
que é ,-' fator Mi1.:'.S freq'.1c:1te de aCldem:es de trânS.lto.

Inadmissível ficar tais hipóteses sujeitas unJ.ca e
exclusivamente ao arbitrio do juiz. A lei tem de ser clara e
não dar. margem a interpretações tão várias e tão diferentes em
suas conseqüências.

Matar alguém, dirigindo veiculo automotor, não é a
:~S~~l~~::~ que cometer um crime culposo, não ê 50 embriaguez

É conduta ilicita muito mais grave e Como tal deve ter
enquadramento especial face sua imensa periculosidade, a ponto
de se tornar a maior causa de morte no Brasil.

~ vitimas do trânsito são tantas que se pode dizer, ê
necessár~o lutar contra a. impunidade na guerra do trân$i to e

isso só 4 POSSi vêl não se deixando brechas para :: arbi trio
proter:or aos mats pr2.vileg.lades.

Como a.:.sse ~'lét'rE'Y JQn~'::r e uma conduta "que merece
destaque e roer,çá':- esp,,=,·;:.ã.i. pelil gTavldúd.: de qu'? St:! reVeste " e
como af.lrnta Neut':"~ [;(~Z0tl - :' 0:3 02:xcess':s COffiêtiQ;)s p;)r
motorlZ:·~S ale':";' ~ .l.:dd:::,~, t;l>lr.::,f').':rr5l",)m-~f.! t;!m verdadei=a
cat,,~,::::,~,:,:. ';".i'-· :;.::';'i::' : ...~ ~,d"'~; ..-", r,~:-.~.1.0' f":,-zsoa.s ,,~ cei-:a vidas
pre:: i,;-<>a:-l ','

Estati~:J.'::3-:': ':':-'(1~';8"', :pJ.~, :1-:' 3ras .. l, oSl;' ·1os 4.::iden:.;]s
de trânsito são ,je r-?'3r-'0n.3aj:'il~é;:-l.':t.~ .:t':' IT:~::'Jrlsta~ alco·;):~:.adcs.

A cada M1C r:'.nr8tt. :-·I).OO~) pessoas ~ 400 .. 000 ficam
lesionadas; em 199':' , ae ac·:n;d:- co:n estatistlcas c.ficia;.s,
~orrera..n no trânsi;:;.:· 1": .Oüú pessoas, no prcprlo loca.l do
acidente; outras Z3.0C(' :ale::eraIn, e:n seguida n~s hOspltais. Na

~~~~:~te:a~csrt~~~a~Q~ ~~~~,S:~2:'ad::" ~~~~.:~~~~5 t;-;::ê_~~a~~O~rrl~: ~:
~lta r·?t~r,(::..al~:':!<~(.v' l_,!:'.: ,~~<_, ':'·';:lT.2-' 'j,:; '..:i. 3, '-7os't·i'vi'Õ'.i::.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇ.~ODE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÀNSITO
BRA.SILEIRO.
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CAPÍTULO XIX
Dos Crimes de Trânsito

SEÇÃO i
Disposições Gerais

Art. 291 - Aos crimes cometidos na direção de veículos
automotores, previstos neste Código. aplicam-se as normas gerais do
Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não

dispuser de modo diverso. bem como a Lei n° 9.099, de 26 de setembro
de 1995, no que couber.

Parágrafo único. Aplicam-se aos crimes de trânsito de lesão
corporal culposa, de embriaguez ao volante, e de participação em
competição não autorizada o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da lei n°
9.099, de 26 de setembro de 1995.

SEÇÃO II
. Dos Crimes'~niEspéCie

Art. 302 - Praticar homicídio culposo na direção de veiculo
automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos. e suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de
veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade; se o
agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
II - praticá-Io.em faixa de pedestres ou na calçada:
III - deixar de prestar socorro; quando possível fazê-lo sem .risco

pessoal, à vítima do acidente:

.........................................................., ~ ..

LEI N° 8.072 DE 25 DE JU:LHO DE 1990

DISPÕE SOBRE OS CRIMES HEDIONDOS,
NOS TERMOS DO ARt.5°. INCISO XLIII. DA
CONSTITUIÇÃO FFDE~. E DETERl\tfiNA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - São considerados' hédiondos os seguintes crimes. todos
tipificados no Decreto-Lei n° 2.848. de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal. consumados ou tentados: .

I - homicídio (Art. 121), quando praticado em atividade típica de
grupo de extermlui9. ainda que cometido por um só agente. e homicídio
qualificado (Art. 121, § 2°. I. n. 111, IV e V);

n -latrocínio (An. 157, § 3°. "in fine");
III - extorsão qúàliticadà'pela tnorte(ARTi.158, § 2);
IV - extorsão mediante seqüestro.·e na forma qualificada (Art. 159.

IIcaputll, e §§ lO, 2° e 3D):" '.

V - estupro (Art. 213 e sua combinação com o ano 223. "caput" e
parágrafo único): -

VI • atentado violento ao pudor (Art. 214 e sua combinação com o
art. 223. "caput" e parágrafo única);

VII- epidemia com resultado mone (An. 267, § )0).

* Anrj!o. ··COPUI':. com rt!J(Jçii~.d~a pela Lei nD 8.930. de 06 09 199-1.

VII-A - (VETADO) .
* InCISO acr...oscrJo pda 1,'':1 11' 9.69.5•. dI! 20 OH 19!J8.

VIJ-B - falsificação. corrupção. adulteração ou alteração de
produto destinado a fins terapêuticos ou medicin!!s (art.273. "caput" e §
1°, § JO-A e § 10_B. com a redação dada pela Lei n° 9.677. de 2 de julho
de 1998).

* InCISO acreSCIda rdl1l..:: 1(' 1).695. dtO 20 tiS 199X.

Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de
genocídio previsto nos anigos 1. 2 e 3 da Lei nO 2.889. de I° de outubro
de 1956. tentado ou consumado.

* Parágr~"u com rt.'Jar,:i1o d.:ldapela Lt!IIl"S.930. de 06 09191,1-1.

LEI N° 8.930, DE 06 DE SETEMBRO DE 1994

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 1° DA LEI N"
8.072. DE 25 DE JULHO DE 1990, QUE DISPõE
SOBRE OS CRIMES HEDIONDOS, NOS
TERMOS DO ART. 5°, INCISO XLIII. DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DETERMINA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. -

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

Ar!. l°. O art. )0 da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:

11Art. 1°. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos
tipificados no Decreto-Lei nO 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código
Penal, consumados ou tentados:

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de
grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio
qualificado (art. 121, § 2°, I, lI, m, IV e V);

II -latrocínio (art. 157, § 3°. in fine):
m- extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2°);
IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159,

caput, e §§ 1°, 2° e 3°):
V - estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, caput, e

parágrafo único);
VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o

art. 223, caput. e parágrafo único);
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § )0).
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de

genocfdio previsto nos arts. )°,2° e 3° da Leí nO 2.889, de )0 de outubro
de 1956, tentado ou consumado."

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 06 de setembro de )994; 173° da Independência e 106° da

República. .
ITAMAR FRANCO
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins

PROJETO DE LEI No!! 250, DE 1999
(Do Sr. Edinho Araújo)

Cria incentivo fiscal para a rellli'zaçâo de doaçOes e
investimentos em atividades desportivas.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEr No 1. 887, DE 1996)

o Congrell!lO Nacional decreta:

Art. 1°. Fica instituído o incentivo fiscal às peuoas fisicaa e
jU1'ldi<:u que destinarem recursos para a realização de atividades
dcsportivu, definidas em regulamento, na forma previata na preaente Lei.

Art. :ze. O contribuinte, pessoa fisica ou jUrídica, poderá deduzir do
lucro tributável ou dos rendimentos brutos computados para efeito de
determinação da base de cálculo do imposto de renda, os valores
correspondentes às doações, patrocínios e investimentos realizadoa em
favor de atleta ou de pessoa juridica com finalidade desportiva, oem fins
lucrativos.

Parágrafo primeiro. A dedução a que se refere o caput deste artigo
não poderá exceder, em cada exercício fmanceiro, a 5% (cinco por cento)
do lucro tributável, no caso da pessoa juridica, ou a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos, no caso da pesaoa física.

Parágrafo oegundo. As conttibuiçõos não deduzidas no =rcicio
financeiro correspondente, em razão do limite do parágrafo anterior,
poderão ser deduzidas no exercício financeíro subsequente.

AR. 3-, O Poder Executivo regulamentará. o disposto neata Lei, em
até 60 (""soenta) dias, cOl'tados a partir de sua publicação.

Art. "lF'."-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. SOe Revogam-se as disposições em contrário.

J1J8TI1l'ICATlVA

-o projeto ora-apresentado pretende oferecer condições p/l:.;~a
atividade desportiva realmente se deaenvolv/I no Pais. Empre.... e
flaicaa que patrocinarem atletall ou clubes, ou que fizerem doações e
investimentos para os esportes, terão redução do imJlOllto de renda.
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o Braaíl é um país no qual o esporte tem um lugar de deltaque. No
entanto, se já temos alcançado grandes conquistas, especialmente nos
esportes mals tradicionals, isao se deve mals à vitalidade e força de
vontade de nosao. atletas do que a uma ação organizada e institucional do
poder pllblico.

A profiaaionalização das atividades desportivas, que permitiria _
noe- atletas melhores condições para treinar e aprimorar seu talento é
ainda um objetivo a ser atingido. '

Além dilllIo, é fato notório que a atividade deaportiva é fundamental
para que o ser humano desenvolva plenamente suas caJlllCid&des,
inelulive a intelectual. O individuo que pratica esportea conqul&ta o
autoeantrole e aprende o valor da disciplina. A auto-estima, a reaiat!ncia e
o dinamismo aio outras virtudes alcançadas com a prática do esporte.

Ter a convicção de que a vitória depende do esforço, denunciar a
própria falta, admirar o adversàrio, cultivar sua amizade fora das quadraa,
trabalhar em equipe, são atitudes e sentimentos da prática esportiva que
merecem ser exaltados em todos os niveis, seja nas escolas, nos bmrros,
nos clubes e nas empresas.

Socio\osicamente, já eatá também demonstrado que o esporte é uma
alternativa saudável e eficaz para o combate à violência, já que a atividade
desportiva reduz a tensão, a agres!!ividade e o stress.

A exemplo do incentivo à cultura, que elevou o cinema e a mllaica do
Bl'llBil a patamares internacionals, a aparente perda de receita do poder
pl1blico será seguramente compensada com a revelação de novos talentos
e, por conaequéncia, o maior envolvimento da sociedade nas atividades
desportivas, o que ensejará indiretamen novas fontea de receita.

PeJas nu:õea aduzidas, eapero co ,c;.0m o apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, em 10 de

§ t- Os recursos repassados destinam·se a custear atividades de
lIWlUtençio. fiscal~o e obru de melhomnenro cIu wtidad.., principalmeore em
rdaçio i. zona de uso imensivo.

§ 2' Do totJI de recurso. repusados, IIlOllWlte nlo inferior a
}OOI. (dez por cento) será destinado a atividades de pe!quiw cientificas peninemes.

Art. 3- O repuse das receitu de que tratam os arts. }- e r tsIo
exclui outras destinações complementares de recursos para I maootençio du
wtidade., """:1-

An, 4' Esta lei entra em vigor na data da sua pubUcaçio,

JUSTIFICAÇÃO

. O presente Pn:'jeto de Lei visa assegurar que 05 recursos
mecad&dos mediante a cobrança de Ingressos no! Parques Nacionais administrados
peto mAMA revenam integralmente para cada unidade am:eadadora.

De nossa ~ane esta nlo é uma preocupação recente. De fato, ji
em 1994, ap~esentamo5 .pro~51ç1o. com ,o mesmo objetivo, proposiçio que. no
entanto, segwndo detemUnaç0e5 regtmentals. acabou por ser arquivada.

Refizemos o projeto. com as modificações que se mostraraJll
necessárias. ademais de dados mais atualizados que nos levam a reformuli~lo, nio em
sua csséncia, é cena, ja que o objetivo segue sendo o de conseguir recursos nIo
saídos do orçamento público mas ellpues, ainda que parcialmente, de permitir o
funcionamento de nossos parques nacionais.

Todos nôs temos tido informações. em farto material de.
imprensaJ de que esses Parques enfrentam todo tipo de dificuldades para SUl

conservação. carentes que estio de manter um corpo de profissionaís capazes de bem
fiscalizi..los c, o que nos parece imponante, de fazê--los de real utilidade públic:a.

An, I·· A rocciIa faU~ da cobrança de ingresso par.
entrada nos Parques Nacionais adlIliniJuados pelo \nsIiluIo Bra.ileiro do Meio
Ambiente e dos Rec:uttot Nawrm IleIIoYiveis - IBAMA, revertera integralmente
pora apliClÇlo em CIcIa unidade, em lillIÇIo da lmCadaçIo mpectiva,

Parit!tafb itnico, O di1poMo _e anigo se aplica a todas as
cobnlIçu de serviços prestados pelos Parques Nacioaais, enuc 05 quais:

\_ \njp'esIQ para visilaçio, cIiírio ou 1IIIIlUI;
U - anc:orapm;
m- inpaso de veieuIo;
IV - utilizaçlo du instalaç6es dos Parque<

Art. 2". A .-ill amcadada I CIcIa periodo de 30 (trinta) dias
será repuada às unidades Ué O S· (quiMo) dia do mis aabIeqOenle.

amostra do potencial de biodiversidade do cemdo. AiBIponinc:ia do Parque do ponto
de vim llIIbieDla1, eientiflCO, l:II!tural, edlIl:ativo eftCI'e3lÍVo é incomensurável.

Ao Ioaso elos lIIOI, poréln, o PIrque vem sendo .tingido por
uma dura realidade que ea dificuldade que _ Õ Poder.Executivo em âclministrar e
gerenciar os espaços públicos, levIdos a UIlI esaado de ~erioração progressiva e
conreqüente abandono, pnwoc.IIIdo Iérios pnjuizos para .. sociedade brasileira,

Em que pese a COllIiderivel arrecadaçlo proveniente d.
cobraIlça de ingressos pua visitaçio ao Parque de Bruilia, a precariedade de algumas

'. Apesar ~ arrecadaçio do Parque ser de tal monta que
praneamente o toma IlItO-sufietetlte. O fato de Il1o haver um retorno integral dos
rcc:ursos faz com que questões mínimas sejam abandolladas. causando um sério
prejuízo pua I JlO)lIl1açio visÍl&llte,

Setiá aié ocioso dizer qut a proposiçio em pauta não objetiva
~ cotrigir as distorções e as dificuldades enfiocnladas pell população brasiliense
eis que. se aprovada. conseguirá, sem IOIIlbra de düvida, uma melhoria geral par~
~s os demais Parques Nacionais, Brasil afora, Por isso. queremos entender que.
IOdependentemente de outrlS complememações de recursos que .e façam necessárias
pua I manutençio dos Parques Nacionais, a receita proveniente de ingressos deve
r~ inte!!"almente pua cada unidadean~, Nada mais justo de que as
umdades seJlm c;on1empladas. com a, lOIa1uSade do$. recursos provenientes dos
ingressos pagos, principalmente pua' utilizaçãO na lIIIOutençào da zona de uso
intell$ivo, onde se localizam as áreas de recreaçio pública,

Estamos cenos de que. uma vez mais. poderemos contar com o
espirilo público. dos mais esclarecidos. de nouos' Ilustres Pares que. entendendo
nossos objetivos; não negario seu apoio ao pro,ietoora apresentado,

Este projelO está Jendo reapresetttado em homenagem ao
Deputado Augusto Carvalho, autor di idéia,

Sala das SesSões. em .,1 de março de 1999,

~
Deputado Federal

PROJETO DE LEI
N! 253, DE 1999
(Do Sr, Rubeal Runo)

Dou, como exenrplo pllI& justificu a proposiçlo, a .1tu1çio do
Parque Nacional de Brasilia, local frequcntado porrnllhare. de pessouque proc:uram Dispõe sobre ouvidoria.. do Siste_ tlnico de Saúde - SUS, e dá
aliar o lazer a um contato mais próximo a exuberante nlIUreza do Parque. outras providências.

o Parque Nacional de Bruilia foi criado em 1961 e ocupa uma
irea de cerca de 30 mil bectares, .endo banbado por rio. que formam as represas da (AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA: E DE CONSTITUIÇAO
Santa Maria e do Tono. responUv,j. pelo abUlecimenlo de água da maia alta E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)
qualidade pllI& mais de 301' da populaçio do Distrito FederaL Possui cachoeiras •
formações hidrogeológiclS de notável interesse científico, e uma impresaioDllae

PROJETO DE LEI
N~ 252, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bneno)

DispOe sobre a destinaçAo de recursos arrecadadeos mediante
cobrança de ingressos nos Parques Nacionais e dá outras
providências.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (Ml!:RITO E ART. 54) 1 E DE CONSTITUIÇ10 E
JUSTIÇA, E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Concresso Nacieaal decreta:

Art, \•• O Sistema Único de Saúde cootarà. em cada esfera de
govemo. com ouvidorias vinculadas aos respectivos Conselhos de Saúde

Paragrafo único, As ouvidorils dcstinar·se·ão ao recebimento
de denúnci.s, reclamações e reivindicações de pessoas fisicls e juridicas,

Art, 2" Os ouvidores serlo indicados pelos Conselhos de Saúde
para mandalo de 2 (dois) anos. prorroglivcis por igual periodo,
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Parágrafo único. A autoridade sanitária em cada esfera de
governo fornecera os meios necessariofl ao pleno funcionamento das ouvidorias

I
Art. 3· Recebida a denúncia. teclamação ou reivindicação, o

ouvidor, após verificar se o assunto é da competência de sua esfera de governo,
notificará á autoridade competente quetera prazo de 15 (quinze) dias par~ manifestar
se sobre o encaminhamento dado ao pleito.

§ l° O nio acatamemo ao disposto no caput sujeitll a. autoridade
ao enquadramento em crime de responsabilidade.

§ 211 Constatada ao existência de irregularidade ou omissão o
ouvidor encaminhara o assunto ao Ministerio Público Esta.dual ou federal. confonne
0=0

An. 40 Em virtude de denuncia. fundamentada recebida., o
ouvidor poderi solicitar a tealizaçio de auditoria.. diligência ou inquerito a autoridade
competente. de cujo resultado será dada ampla diwlgação ~

Art. 51> Nas esferas Federal e Estaduais. e nas Municipais em
qu~ f~r possiveJ. a ?uvidoria de q.ue trata esta lei cooara com serviço telefõnico
propno para o recebimento de denuncias. reclamações e reivindicações por parte da
população.

An. 6f) Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. "P RevoBam~se as disposições em contrário.
JUSTlFICAÇAO

Durante a X Conferência Nacional de Sailde. delegados
democrnúcarnente eleitos em todo o Pais apresentaram e debateram propo9taS
visando o aperfeiçoamento do Sistema Único de Sailde

Dentre essas. uma que merece todo nosso apoio e atençào ea
de criação de ouvidorias. em cada esfera de governo. vinculadas aos respectivos
Conselhos de Saude. com o intuito de aprofundar o controle SOCial e a
democratização do sIstema.

A partir dessa idéia. esboçamos as linhas gerais que devem
nortear o funcionamento dessas instâncias. prevendo algumas garantias de que. uma
vez criadas. terão efetivo poder para defender o cidadão e seu direíto inallenavel a
saJlde

Diante disso. esperamos. pois. contar com o apoiamento de
nossos ilustres Pares no Congre~sD NaCional para a aprovação de tão importante
matéria.

Este projeto esta sendo reaprescmado em homenagem ao
Deputado Tuga Angeraml. autor da idéia.

Sala das Sessões. em fi..l de março de 1999

~
I Rubens Bueno
Deputado Federal

PROJETO DE LEI N~ 254, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

Altera dispositivo da Lei nQ 8.913, de 12 de julho de 1994, que
dispõe sobre a municipalização da merenda escolar.

Na lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394, de 20
de dezembro de 1996) vemos que o ensino infantil. o fundamental e: o médio
compõem o que aquele diploma legal chama de~ (art 21.1)

No caso específico do ensino fundamental e do medio a
mesma lei admite a manutenção de cursos e exames supletivos (Art. 38, o que.' no
caso do ensino fundamental se ofereceria. para. os maiores de 15 anos.

Esse curso fundamental compreende as 8 séries do chamado "1°
grau", em que se matriculam crianças a partir dos 7 anos de idade e até os 14 1110S
em média. Claro está que: para aqueles que não puderam se matricular nesses curso~
nu idades aqui indicadas, existe:, par le~ a. obrigação de que a eles .se ofereçam ClJISOS
supletivos. na. fotmll como, alias, já temos hoje. ainda que quase exclusivamente nas
zonas urbanas.

A esses curs~s supletivos, de }" ou 2" grau., sejam o
fundamental e o de nivel mediDo se dirigem todos os que, na época oportlUla. não
puderam iniciar seus estudos fundamentais. Isto ocorre por uma série de razões. entre
as quais as mais encontradas são a residência em zotuS rurais desprovidas de escolas,
a necessidade de auxiliar a família no tnbalho diário e. último mas não menos
imponante, a mudança para locais onde existem condições escolares mas o
adolescente já ultrapassou a idade mooma indicada em lei. idade que.. no caso do
ensino .~ndamentill, se mede a partir de 15 anos. E este adolescente. impossível
negar, Ji! adentrou o mundo do trabalho. seja o fornt3.l, seja. o infonnal

Que se pretende, então com a modificação proposta para o jà
mencionado diploma legal?

Pode-se observar, em principio. que a legislação concernente à
merenda escolar refere-se apenas a estabelecimento de emino fundamental. sem
fazer qualquer distinção entre o fundamental regular". inscrito no art. 21, 1, e O
supletivo a que se refere o art. 38, todoS' dispositivos da Lei n° 9.394. de 1996.

Sucede. no en~to. que os estabelecimentos de ensino oficial e
de nivel fundamental decidiram fazer esta distinção. oferecendo a merenda apenas
ãqueJas crianças e adolescentes que frequentam o CUf"...o fundamentai regular,
nonnalrnente oferC1:ido nas escolas dita primarias e em hOMo matutino ou
vespertino. quando os supletivos. em <ma grande m,lioria, funcionam à noite.

. . Dada esta distinçJ.o. que no::. parec~ tão arbitr3.ria quanto
tnJusta. entendemos que melhor seria deixar explicito. no texto legal, que a merenrh
escolar, adquirida com recursos repassados pela União. devera beneficiar os alunos de
todo o ensino fundamenta.L seja o ofereCIdo de forma regular, seja o oferecido em
caráter supletivo

Nem poderia ser de outra m:meira. A mesma lei de Diretrizes e
Bases da Educação prescreve- em seu 3rt 4°.

·:4rt. 4~ ~ O dEvn' do Estad" com educação euo/ar pUblica sl.mi ~(e!n'tJdà

m.eduI!Jtc a garcmlla 6.:'

I -l'nsmo fundtJmenraL ahngatorlo t' graJullo. mcluslw para os que a
ele não lll'l'ram Qasso da ldad~proprllJ

l-7Il- azBlfdllluntO a edw:/1~~Ju no ensmofimdamema/ pUblICO. por meIo
de pmgrum:1S suph'mcntares dt' ml1lCnal dldistu:o-esco/ar,
rransporM. aluOf':lfiaçÜi) e asslstb'lCIa iJ saúde. .,

Vê-se, mais uma vez, que a legislação rete-r~-$e apenas a ensino
fundamental. entendendo~se que ai estão incluídos tanto o regulamentar como O
supletivo. E leye-se em conta. sobremaneira. a importâncía que a merenda escolar
tem para o estudante, muitos dos quais fazem desse complemento alimentar a única
alimentação do dia. uma verdade que se toma mais evidente quando tratamos
daqueles adolescentes. quase que sempre trabalhadores:. que, jà não tendo acesso ao
ensino fundamental regular, se vêem obrigados. quando II partir dos 15 anos. a buscar
por cursos supletivos tambem previstos em lei

(AS COMISSõES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
(ART~.54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacinnal decreta:

FINANÇAS E
DE REDAÇAO

E como nos animJ.mos a apresentar a consideração de meus
Ilustres Pares a presente proposição. na certeza de que em seu espinto humanitârio e
de elevada sensibilidade social encontraremos \) necessário apoio para sua aprovação

Este projeto estã sendo reapresentado em homenagem ao
Deputado Augusto Carvalho. autor da ideía

Sala das Sessões. em .).'; de março d~ 1999

Art. 1° - O art. 1° da Lei nO 8.913, de 12 de julho de 1994, passa

a vigorar com a seguinte redação:

"Os recursos consignados no orçamento da União, destinados a
programas de alimentação escolar em estabelecimentos de educação pro-escolar e de
ensino fundamental, regular e supletivo, serão repassados, em parcelas mensaIS, aos
EStados, ao Distrito Federal e aos Municípios:'

Art, 2° • Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A lei que dispõe sobre a municipalização da merenda escolar
refere-se, em seu art. 1°, ao repasse de verbas destinadas ao fornecimento dessa

, merenda "em estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino fundamental.

}L,~~Rubens Bueno
Deputado Federal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N" 8.913 DE 12 DE JULHO DE 1994

DISPÕE SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA
MERENDA ESCOLAR

Art. 1° - Os recursos consignados nQ orçamento da União, destinados a
programas de alimentação escolar em estabelecimentos de educação pré-escolar e
de ensino fundamental, serão repassados. em parcelas mensais, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municiptos.
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§ 1° O montante dos recursos repassados a cada Estado, ao Distrito Federal e
a cada Mtmicipio será diretamente proporcional ao número de matriculas nos
sistemas de ensino por eles J11BIltidas.

§ 2° Os recursos destinados a programas de' a1imentaçio escolar em
estabeleciroentos mantidos pela Uni!o poder!o ser administrados pelos mtmicípios
em que esses estabelecimentos se encontram localizados.

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DlRE1RIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

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

TITIJLOV
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino

CAPíTIJLOI
Da Composição dos Níveis Escolares

AI!. 2J - A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação iofantil, ensioo fimdamental e

ensino médio.
II • educação superior.

CAPÍlULon
Da Educação Básica

SEÇÃO V
Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 2° - Os serviços prestados sem a solicitação prévia
do consumidor, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de
pagamento.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após
a sua publicação.

Justificação

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. de II de
setembro de 1990, estabelece em seu Capínúo V, Seção IV "Das pniliClS
abusivash no art. 39, "É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços
dentre outras práticas abusivas":

li - enviar ou entregar ao consumidor. sem solicitaç60
prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

No parágrafo único. do mesmo artigo estabelece que
" Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao
consumidor. na hipótese prevista no inciso 1lI, equiparam-se ás amoslllls
grátis, inexistindo obrigação de pagamentos.

O grande registro de reclamações nos PROCON'S
demonstra o prejuizo dos consumidores em relação á esse serviço. A
propaganda veiculada nos jornais e IV'S induzem principalmente às crianças
e adolescentes à utilizarem serviços como o lelesexo, saneios. piadas e
outros.

Sala das Sessões em 15 de março de 1999.

Deputada S .........G...,"ps;"' ! tb (O ~/9~

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

................................................................................................................................•.....

Art. 38 - Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos. que
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento
de estudos em caráter regular.

§ 1°Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I - no nivel de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze

anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2° Os conhecunentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

DISPÕE SOBRE A
CONSUMIDOR E
PROVIDÊNCIAS.

TiTULO!
Dos Direitos do Consumidor

CAPíTIJLOV
Das Práticas Comerciais

PROTEÇÃO DO
DÁ OUTRAS

PROJETO DE LEI N!! 269, DE 1999
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Veda o acesso llvre as ligações telefônicas do prefixo 0900 e
900.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NQ 1.825, DE 1991)

O Congresso :'\acíonal Decreta:

Art. 10 - As empresas operadoras do sistema telefõnico
são obrigadas a bloquear o acesso ao seIViço telefõnico 0900 e 900 em todo
o sistema.

Parálrrafo único - O consumidor terá acesso ao
desbloqueio do seIViço-0900 e 900, por uma senha obtida através de uma
solicitação por escrito. à empresa operadora do sistema telefõnico.

SEÇÃO IV
Das Práticas Abusivas

AI!. 39 - É vedado ao forn~or de produtos ou serviços. dentre oUlllls
práticas abusivas:

* ArtIgo. "capuJ". com retkIção dada pela Lei n"8.884. de JI 06'1994.
I - condicionar O fornecimento de produto ou de seIViço ao fornecimento de

outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa. a liroites quantitativos:
11 - recusar atendimento ás demandas dos consumidores. no: <h_._ .il~dida de

suas disponibilidades de estoque, e. ainda. de conformià~,Je com os usos e
costumes;

111 • enviar ou entregar ao consumidor. sem solicitação prévia. qualquer
produto, ou fornecer qualquer serviço:

IV - prevalecer.se da fraqueza ou igoorância do consumidor. tendo em vista
sua idade, saúde, conheciroento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos
ou serviços;

V • exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização

expressa do consumidor. ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as
partes:

VII - repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo
consumidor no exercício de seus direitos;

VI1I - colocar, no mercado de consumo. qualquer produto ou seIViço em
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se
Normas especificas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO:
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IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços. diretamente a quem se
disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento. ressalvados os casos de
intermediação regulados etn leis especiais:

* InCISO IX acresCido plla Lei n° 8.8801. de I I 06 19901.
X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.
* IncISO); acreSCido plla ],el n'b.88o/. de ]] 0(, 19901.
XI - aplicar fórmula ou indice de reajuste diverso do legal ou contratualmente

stabelccido.

• incisa Xl acrescido pela Hedido Provisória n' /. ~33.56. de 14:'121/99~. .
XII _deixar de estipular prazo para o. cum~~ento de sua obngação ou deIXar

tixação de seu termo inicial a seu exclUSIVO ~teno.

• /ncisoX/I acrescido ""Ia Lei n' 9008. de2/'03 /995. .
Parágrafo único. Os serviços prestado~ e os pro~utos reme~ldos ou entre~~s

, consumidor, na hipótese prevista no inCISO m, eqUIparam-se as amostras graus,
existindo obrigação de pagamento. ....................................................................................................................................

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

PROJETO DE LEIN.2 274, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacel)

Acresce 0& §§ 50 e 60 ao art. 33 da Lei nO 9.504, de 30 de
aet-mbro de 1997.

(A COMISS10 DE CONSTITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇ10)

o CONGRESSO NACIONAl.. DECRETA:

Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais

Art. 33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas,
para cada pesquisa, a registrar, junto á Jústiça Eleitora1, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:

I - quem contratou a pesquisa:
11 - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
In - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV • plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução. nivel

econômico e arca fisica de realização do trabalho. intervalo de confiança e margem
de erro;

V - sistema intemo de controle e verificaçãO, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questiom\rio completo aplicado ou a ser aplicado;
\lll:- o nome de quem pagou pela realização do trabalho.
§ I° As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da

Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos. .
§ 2° A Justiça Eleitoral afixará imediatamente. no local de costume. aviso

comunicando o registro das informações a que se refere este anigo. colocando-as á
disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito. os quais a elas
terão livre acesso pelo prazo de rrinta dias.

§ 3° A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das infonnações de que
trata este anigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

§ 4° A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime. punível com
detenção de seis meses a um anl) e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

Art. 1': Acresce os parágrafos 5° e' 6° ao artigo 33 da Lei nO
9.504, de 30/09/97, com a seguinte redação:

Parágrafo 5°: As pesquisas eleitorais só poderão ser divulgadas.
após prévio conhecimento. visto e aprovação dos dirigentes dos partidos poüticos
envolvidos na referida eleição;

Parágrafo 6°; As pesqUisas eleitorais só poderão ser divulgadas.
com a aprovação, por maioria simples. dos partidos envolvidos diretamente na re.
ferida eleiçlo;

PROJETO DE LEI N~ 276, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacel)

Institui pena para transmiss!o deliberada do vírus da Aids.

Art. 2': Esta Lei entra em vigor na data de sua pubJicaçio;

Art. 3': Revogam-se as disposições em contrário.
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 130, DE 1999)

JUSTIFICATIVA o CONGRESSO NACIONAL decreta:

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

Art. 131 ..
Parágrafo único: quando li transmisstfo for

consciente e deliberada do vírus da Aids, a pena será de rec/lIsiJo
de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Art. 10
- Inclui-se parágrafo único ao artigo 131 do

Decreto Lei nO 2.848 de 7.12.1940 (Código Penal), com a seguinte

redação:

Em periodos eleitorais, as pesquisas pipoc8111 por todos os lados
e, muitas delas, fraudulentas. devido a falta de controle pela Justiça.

Algumas pesquisas lia publicadas, com o intuito de prejudicar
partidos e candidatos, especill1metne aqueles com menor poder financeiro.

Diante da avalsncl\e de nÚ1ncrOs desencontnIdos, nu pesquilu
apmenlldu até mesmo por instilUtos famosos, em épocas ideoticu, pll'& cargos
ideoticos, demonstram que há wna osciIlçio brutal. em questJo de hOlD.

Por eltes motivai e pela falta de um controle mais risoroso. é
que os partidos políticos devem avalisar a publicação de pesquisas eleitorais, lpÓI
prévio conhecimento.

As pesquisas. da maneira com estio sendo publicada t-..m.
se bsnlÍs e a cada eleição. existem queixas de prejuizos por causa de peIllwsu.

Desta forma como apresento este projeto. neuhwn partido. que
tomou conbecímento previamente e avalisou a divulgaçio, pode'li queixar.5O de
pois.

E. também porque é uma maneira de controlar wn pouco melhor
u incontáveis pesquisas que se publicam no Brasil. principabMnte em época elei-
toral. que deixam os eleitores sem saber em qual delas acreditar. publicação.

Ar!. 3 0 Revogam-se as disposições em contrário.

ruSTIFlCATIVA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

ESTABELECE NORMAS PARA AS
ELEIÇÕES.

A legislação prcv! a pena de 1 (um) a 4 (quatro)
anos para a transmiss!o a outrem de moléstia grave de fonoa a
produzir o contágio.

Este projeto de lei ....va a pena quando esta
moléstia trata-se da Aids, face a gravidade da mesma e a aus!ncia da
cura.
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Diferenciando a transmissão de qualquer moléstia
(varíola, sarampo, etc.) com menos letalidade.

Sala das sessões/6lq9 99.

~~
Deputado ENIO BACCI

PDTIRS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

PARTE ESPECIAL

TITULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa

,'·\1'1 n·llllIl
{)..l P.:nL·IIl.l,::h' ,-ti \'Ida 1.' da ~;lIhk

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

- Peri~n de contâgio de moléstia grave
.An. 131 - Prauc:ur. com o tim de trunsmlllr a nutrc.:m Ilwksui.1 p,nwc de quI!' esta

conull11lnadll. ato capaz de prodUZir n com:'Í1!10
Pena - rl!clusàll. de I IUI11 i a -l Iqumr~') aIlll:.. Cmulta

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

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

PROJETO DE LEI N2. 280, DE 1999
(Do Sr. Ruben. Bueno)

Altera o art. 12 da Lei nQ 9.129, de 20 de novembro de 1995, que
"autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuições
previdenciárias devidas pelos empregadores em geral, na forma
que especifica e determina outras providências".

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMlLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇl\O (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

. (ART. 541 _ ART. 24, II)

o Congresso :\acional decreta:

An 1° O ar! ID da Lei n° 9.129. de 20 de novembro de 1995.
passa avigorar com as seguintes alterações

.•An, lO Excepcicnalmente, nos trezentos e sessenta dias
subseqüentes ã. publicação desta Lei. o:. débitos pencentes junto ao Instituto >Jacional
de Seguro Social- INSS. referentes :t contribuições do empregador. mcluldos ou não
em notifi9-açào. relativos a compet:.nclas antenores aiO de agosto de 1995. poderão
ser objetei' de acordo para pagamento parcelado em te noventa e seis meses

~ 5° Os empregadores poderão optar. excepcionalmente. por
parcelar as contribuições descontadas dos segurados empregados e dos trabalhadores
a...ulsos e não recolhidas ao ~SS. quando referentes a competências anteriores a 10
de agosto de 1995. em até 1: meses. na fonna prevista neste anigo, gozando também
da redução de cinqüenta por cento das importâncias devidas a titulo de multa

§ 6' Os Municipios, os Estados. o Distrito Federal e ..
cooperativas agncolas. poderão optar. excepcionalmente, por parcelar as
conuibuiç5es descontadas dos segurados empregados e dos trabalhadores avulsos e
não recolhi,das ao INSS. qlWldo referentes a competências anteriores a 1" de agosto
de 1995, em ate 12 meses. na forma prevista neste artigo ou nos termos do art. 27 da
Lei"Coinplementar n' 77, de 13 de julho de 1993. gizondo também da isenção total
das multas

§ 7" Aplica·se, no que couber. o disposto no parágrafo anterior às
entidades beneficentes de assistência social que atendam os requisitos estabelecidos
nos incisos me vdo ano 55 da Lei n· 8.212. de 24 de julho de 1991.

§ 8° Aplicam-se aos parcelamentos concedidos nos termos deste
anigo as condições estabelecidas nos §§ 3· e 4' do ano 38 da Lei n' 8.212, de 24 de
julho de 1991.

§ 9" O parcelamento do debito acordado nos termos deste anigo
será automaticamente rescindido em caso de inadimplência de qualquer parcela ou
falta de pogamento de conuibuiçlles devidas. restabelecendo-se a multa em seu
percentual máximo e ficando o INSS obrigado. de oficio, a proceder à execução
judicial do saldo devedor em até 90 dias.

§ 10' Da aplicação do disposto nOSle anigo não poderá resultar
parcela inferior a trezentas UFIR."

An. 2° O parcelamento excepcional concedido nos termos da. Lei
n' 9.129. de 20 de novembro de 1995, com as alterações desta Lei, poderá abranger
05 dêbitos relativos a competências anteriores ã data de publicação desta Lei.

Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de 'ua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

Alei n' 9.129. de 1995. lutoma que, no, 180 di.. ,ubsequentes
â sua publicaçio. os débitos pendentes juntos ao INSS. referentes a contribuição do
empregador. relativos a competências anteriores a 1" de agosto de 1995. possam ser
objeto de acordo para pagamento parcelado. em ate noventa em seis meses. e estipula
em trezentas UFIR o valor mínimo de cada parcela.

Prevê atualização monetária dos valores originais das
conuibuições e redução de 50"10 d.. imponãncias devidas a titulo de multa.

Este diploma 1ego1 permite lOS Estados. lO Distrito Federal aos
Municípios, às cooperativas agrícolas e as entidades beneficentes de assistência
social. o parcelamento em ate 12 meses. das contribuições descontadas dos segurados
empregados e dos traba.lhadores avulsos e nio recolhidas ao INSS. concedendo-lhes
também isenção total das importâncias devidas a titulo de multa

Entretanto, para os empregadores em geral a implementação do
parcelamento excepcional das contribuições patronais. objeto da Lei nll ·9,129. de
1995. moltI1.-se inviabilizada. uma vez que li. legislaçio permanente da Previdência
Social proibe tanto o parcelamento das contribuições descontadas dos empregados.
como a. celebraçio de acordo para pagamento parcelado se essas contribuições não
tiverem sido plgas (§§ I' e l' do aIt. 38 da Lei n' 8.112. de 24 de julho de 1991 
Plano de Custeio de Seguridade Social).

É notório que. face ás dificuldades financeiras que lhes vêm
sendo impostas. as emprct:3s. monnente as pequenas e medias. têm SIdo 'Ievadas a
optar entre a redução e o não registro de seu pessoal. o encerramento de suas
atividades ou o postergamento do recolhimento de tributos e contribuições sociais.
inclusive daquelas devidas ao INSS.

Assim. com o objetivo de evitar o agravamento do desemprego e
do subemprego e de fonalecer O caixa da Previdência Social. propomos alteração.ao
In. 1" da Lei nD 9.129. de 1995. para estender aos empregadores a faculdade 'de
parcelar. em até 12 meses. as contribuições descamadas dos segurados empregados e
dos trabalhadores awlsos. obedecidas as demais condições expressas naquele
dispositivo lega!

Além dísso. em razão das dificuldades financeiras das empresas.
decorrentes da transição do Plano ReaL entendemos ser necessirio Que esse
parcelamento excepcional abranja tambem os débitos relativos a competências
anteriores ã data de publicação desta Lei.

Tendo em vista que os efeitos do art. 1(1 da LeI nO 9,129. de 1995.
expiram em 18 de maio de 1996. propomos alargamento de sua vigência por mais
180 dias, para viabilizar a aplicação das propostas ora encaminhadas.

Ante o exposto. esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares
para a aprovação deste Projeto de Lei.

Este projeto esta sendo reapresentado em homenagem ao
Deputado Renato Johnsson. autor da ideia.

Sala das Sessões. em ./t de março de 1999

~~
Deputado Federal
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA i'ELA
COORDENAÇÃO DE ESTIlDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.129, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1995

AUTORIZA O PARCELAMENTO DO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELOS
EMPREGADORES EM GERAL, NA FORMA
QUE ESPECIFICA, E DE1ERMINA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Excepcionalmente, nos cento e oitenta dias subseqüentes à publicação
desta Lei, os débitos pendentes junto ao htstituto Nacional do Seguro Social - INSS,
referentes a contribuições do empregador, incluídos ou não em notificação,
relativos a competências anteriores a 1° de agosto de 1995, poderão ser objeto de
acordo para pagamento parcelado em até noventa e seis meses. ,

§ 1° Para a apuração dos débitos. no ato do parcelamento, será considerado o
valor originai, atualizado pelo indice oficial utilizado pelo INSS para correção dos
seus créditos, com redução de cinqüenta por cento das importâncias devidas a título
de multa, sendo total a isenção no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos
Mwúcipios.

§ 2° A redução da multa, prevista no parágrafo anterior aplicar-se-á, também,
na hipótese de pagamento à vista de débitos parcelados ou não.

§ 3° O acordo será lavrado em termo especifico, respondendo como seus
fiadores os acionistas controladores e seus diretores com Seús bens pessoais, quanto
ao inadimplemento das obriga~ões nele assumidas, Por dolo ou culpa, ou em caso
de insolvência ou extinção da pessoa jurídica

§ 4° As empresas que possuam acordo de parcelamento como INSS poderão
reparcelar seus débitos nas condições previstas neste artigo, não se aplicando, neste
caso, o disposto no § 5° do art.38 da -Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentado pela Lei nO 8.620, de 5 dejaneiIode 1993.

§ 5° Os Mwúcípios, os Estados. o Distrito Federal e as cooperativas agricolas
poderão optar, excepcionalmente, por parcelar as çontribnições descontadas dos
segurados empregados e dos trabalhadores avulsos e não recolhidas ao INSS,
quando referentes a competências anteriores alo de agosto de 1995, em até 12
meses, na forma prevista neste artigo, ou nos termos do art.27 da Lei Complementar
nO 77, de 13 de julho de 1993, gozando também da isenção total das multas.

§ 6° Aplica-se, no que couber, o disposto no parágrafo anterior às entidades
~eficentes de assistência social que atendam os requisitos estabelecidos nos..
IDC1SOS me V do art.55 da Lei nO 8.212, de 24 dejulho de 1991.

§ 7" Aplicam-se aos parcelamentos concedidos nos termos deste artigo as
condições estabelecidas nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do art.38 da Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991.

§ 8° O parcelamento do débito acordado nos .termos deste artigo será
automaticamente.rescindido em caso de inadimplência d.e qualquer parcela ou falta
de pagamento de contn1Juições devidas, restabelecendo-se a multa em seu
percentual máximo e ficando o INSS obrigado, de oficio, a proceder à execução
judicial de II1do devedor em até noventa dias.

§ 9" Da IIlliClÇlo do disposto neste artigo não poderá resultar parcela inferior
attezenlU 1JPIR, .
• •• 1•• ' •• ' •• 01 .

..........01 , .

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHODE 1991

DISPÔE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL. INSTITIJI PLANO DE
CUSTEIO, E DÁ OlJ'TRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
......................................................................................................................................

TiTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

......................................................................................................................................
CAPÍTULo X

Da Arrecadação e Recolliímento das Contribuições
......................................................................................................................................

Art 38 - As contn1Juíções devidas à Seguridade Social, incluídas ou não em
notificação de débito, poderão, após verificadas e confessadas, ser objeto de acordo
para pagamento parcelado em até 60 (sessenta) meses, observado o disposto em
regulamento.
................................................................................- - .

§ 3° A empresa ou segurado que, por ato próprio ou de terceiros tenha obtido,
em qualquer tempo, vantagem ilicita em prejuízo direto ou indireto da Seguridade
Social, através de prática de crime previsto na alínea "j" do art.95, não poderá obter
parcelamentos, independentemente das sanções administrativas, civeis ou penais
cabiveis.

§ 4° As contn1Juições de que tratam os incisos I e II do art.2J serão objeto de
parcelamento, de acordo com a legislação especifica vigente,

§ 5° Será admitido o reparcelamento por uma única vez.
• § 5° com redação dada pela Lei n° 9.528. d.IOI/21/997.

TiTULO VIl
Das Disposições Gerais

Art 55 - Fica isenta das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 desta
Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:

I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal; ,

II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Consellio Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos;

• Inciso 11 com redação dada pela Lei nO 9.429. de 26 12 /996.
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social

beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;

• IncisoIlI com redação dada pela Lei n09.732. de 11 121998.
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou

benfeitores, ~emm;teração e não usufruam vantagens ou beneficios a qualquer titulo;
V - apltque tutegralrnente o eventual resultado operacional na manutenção e

desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.

• Inciso V com redação dada pela Lei n° 9.528, de IOn 1997,
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será

requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.

§ 2° A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que,
tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercicio
da isenção.

§ 3° Para os fms deste artigo. entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de beneficios e serviços a quem dela necessitar.

• § 3'acrescido pela Leln° 9. 732. de /I 12 '1998.
§ 4° O instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se

verificado o descumprimento do disposto neste artigo.
* § 4D acrcscido pela lei n"9.732•. de 11 12 1998.
§ 5° Considera-se também de assistência social beneficente, para os fms deste

artigo, a oferra e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao
Sistema Único de Saúde. nos termos do regulamento.

*§ j(Jacrescldo pela Lei n"9.732. ,de 11 12 1998.
* A aplicação do disposto neste arago é a partlrda competéncta abrli de 1999.

LEI COMPLEMENTAR N° 77. DE 13 DE JULHO DE 1993

IJ>:STITUI O IMPOSTO PROVISÓRIO SOBRE A
MOVIMEl-'TAÇÃO Ol' A TRANSMISSÃO. DE
VALORES E DE CREDITaS E DIREITOS' DE
NATUREZ." FINANCEIRA - IPMF E DÁ OllTRAS
PROVIDÉSCIAS.

A:!? - PN opção dCl ~1UmClplll devedor. il t :mào cJl1preg,arà 3°'0 da
correspondentt: parcela do Fundo de PartiCipação do~ Mum~lplo!'o ~ FPM na
amortização de sua d1\lda para cOm o l-undo de Gamn1l3 por lempo dt: ~t:rviç(l 
FGTS. e Q% na amortização d~ sua diVida para com;] Pre... idêncla Social.

§ 1(' Quando a opçào for rena por Mumcipio ao qual já lenha SIdo conL~dldo I'

parcelamento da mencionada diVida a fonna de pagamento pre\'lsta nesle amgo
substituirá esse parcelamento*2" A Uníão ant~clpará. por sub-rogação. ao FGTS e à PreVidênCia Social os
valores decorrentes da aplIcação dos percentuais de que trata este anlgo. podendo
ser simultâneas essa antecipação de pagamento e 3. retenção da parcela do FPM paTa
pagamento do respecu\o crédito (Constituição Federal. an.160. paragrafo umcol

~ 3t> O disposto neste anigo refere-se à divida do Municipío. ou ao respectivo
saldo: existente no dia 31 de dezembro de 1992. ajuizada ou nào.

§ 4" O Poder Executivo reg.ulamentara o dísposto neste anigo. estahdecendo
os termoS e as condições da retençào da parcela do FPM.

. .. ':.: ..
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PROJETO DE LEI N2 284, DE 1999
(Do Sr. Givaldo CarimbA0)

In$ere artigo na Lei n2 9.503, de 1997, que institui o Código de
Transito Brasileiro.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1.16, DE 1999)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 Esta lei insere artigo na Lei nO 9.503/97,
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo
critérios para a contagem ·da pontuação relacionada ao
cometimento de infrações.

pontuaçAo retroativo a seis meses. Dessa forma f;ica menos
tempo para acumular pontos e mais difícil a perdà· da

carteira por esses trabalhadores.

Por essa nossa proposta, inclusive, os condutores

da categoria B (por exemplo. os taxistas) que quiserem se

beneficiar com essa reduç::lo do tempo para a contagem da
pontuaç40, teriam que passar para a categoria C. Ocorre que

para habilitar-se nessa categoria, o condutor deverá estar
habilitado há um ano na categoria B e não ter cometido

nenhuma infração grave ou gravíssima durante os ~ltimos doze
meses, ou seja, ele tem que provar que é um condutor
responsável.

Certos da relevãncia dessa proposta, esperamos té

la aprovada peloS nobres pares.

Art. 2º A Lei nº 9.503/97, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:

"Art. 259A. O cõmputo da pontuaçllo referente às
infrações de trãnsito, para fins de aplicabilidade da
penalidade de suspensão do .direi to de dirigir, terá as
seguintes validades:

Sala da Comiss~o, em 1(. de de 1999

I - para os condutores das categorias A e B: 12
(doze) meses;

II - para os condutor~~ das categorias C, D ou 1':
6 (seis) meses;

LEGISLAÇÃO crrADA A!'iEXADA PELA
COORDESAÇÃO DE ESn;DOS LEGISLATIVOS· Cem

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.563. DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Parágrafo único. A contagem dos períodos expressos

no incisos I e 11 deste artigo será computada sempre que o

condutor for penalizado retroativo aos últimos doze meses,
para os condutores das categorias A e B; e retroativo aos

últimos seis meses para os condutores das categorias C, D e

E.II

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua

publicaç::lo.

JUSTIFICAÇJ\O

INSTITUI O
BRASILEIRO

CAPÍllJLO XVI
Das Penalidades

CÓDIGO DE TRÂNSITO

O Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu, em

seu art. 259, uma pontuação a ser computada para cada

infração cometida. Em nenhum outro dispositivo o Código fixa

critérios para a contagem des~a pontuação no tempo. Isso foi

feito na Resolução nº 54/98, do CONTRAN.

Achamos importante no ·entanto, que isso conste do

Código, inclusive porque essa contagem da pontuação precisa

ser feita dentro de um período de tempo específico para os

condutores profissionais, diferenciadamente dos demais

condutores. Porque, na verdade,..os condutores profissionais

têm sido duplamente penalizados por essa atual contagem da
<'

pontuaçâo: perdem a carteira de habilitação e perdem o

emprego, o que vem causando sérios transtornos para muitas

flllllílias.

Muitas vezes as infrações cometidas por esses

condutores profissionais nem chegam a ser graves ou

gravíssimas, e decorrem da necessidade dos condutores em

cumprir certas exigências das suas empresas, como horários

por exemplo. Contudo, mesmo as infrações leves e médias vao

somando pontos. A contagem do período da pontuação

retroativo a doze meses permite um maior acúmulo desses

pontos.

Para evitar que um. crescente número desses

motoristas profissionais sej am, com freqüência, duplamente

penalizados, estamos. propondo a.. contagem do perí.odo da

Art. 259 - A cada infração cometida são computados 05 seguintes números de
ponlos:

I - gravissima - sele ponlos:
li - grave. cinco ponlos:
III • média - quatro pomos;
IV - leve· três pontos.
§ 1° (VETADO)
§ 2° (VETADO)

RESOLUÇÃO CONTRAN N° 54. DE 21 DE MAIO DE 1998

DISPÕE SOBRE .-\ PENALIDADE DE SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR. NOS TERMOS DO
ARTIGO 261 DO CODlGO DE TR,S,.:-:SITü
BRASILEIRO

Art. 1" - Os prazos para a suspensão do direito de dirigir deverão obedecer os
critérios abaixo:

I - de 01 (um) a 03 (três) meses. para penalidades de suspensão do direito de
dirigir aplicadas em razão de infrações para as qUais n",. ,,,iam previstas multas
agravadas:

li . de O~ (dois) a 07 (sete) meses, para penalidades de ;mspensão do direito de
dirigir aplicadas em razão de infrações para as qual;; selam prevista, multas
agravadas com falor multiplicador de três vezes,

III • de O~ (quatro) a 12 Idoze) meses. para penalidades de su>pen,Jo do
direito de dirigIr aplicadas em razão de intraçõe, para ai quUls seJam pr"nsta.s
multas agravadas com fator multIplicador de cmco ,ezc,
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Art, 2" - Os prazos para a suspensão do direito de diri~ir cuias infralores forem
reincidentes no penado de 12 (doze) meses. deverão obede~er o~ critérios abaixo:

I - de 06 (seis) a lO (dez) meses, para penalidades de suspensão do direito de
dirigir aplicadas em razão de infrações para as quais não sejam previstas multas
agravadas:

I1 - de 08 (oito) a 16 (dezesseis) meses, para penalidades de suspensão do
direito de dirigir aplicadas em razão· de infrações para as quais sejam previstas
multas agravadas com fator multiplicador de três vezes:

m - de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses, para penalidades de suspensão
do direito de dirigir aplicadas em razão de infrações para as quais sejam previstas
multas agravadas com fator multiplicador de cinco vezes,

Art. 3° - O cômputo da pontuação refereme às infrações de trânsito, para fms
de aplicabilidade da penalidade de suspensão do drre110 de dirigir, terá a validade do
penado de 12 (doze) meses.

§ I° A contagem do periado expresso no "caput" deste artigo sera computada
sempre que o infrator for penalizado. rerroauvo aos "Iumos 12 (doze) meses:

§ 2" Para efeito das penalidades previstas nesta Resolução. serão conSideradas
apen~ as infrações cometidas a pamr da data de sua publicação

§ 3° Os pontos computados alé esta data são considerados de. caráter
eminentemente educativo. não se aplicandO a penalidade de suspensão do dlre110 dc

dlril!ir do condutor.
- An, 4" - Esta Resolução entra cm nl!0r na datá':. ,Uu pullllcação,

PROJETO DE LEI
N~ 286, DE 1999

(Da Sra. Ângela Guadagnin)

Dá a denominação de IlAeroporto de São José dos Campos
Professor Urbano Ernesto Stumpf 1

• ao aeroporto da cidade de São
José dos Campos, Estado de São Paulo.

(AS COMISSõES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE EDUCAÇAO, CULTURA E
DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
ART. 24, lI)

o Congresso NaCional decreta:

Art.1° O aeroporto localizado na cidade de São José dos
Campos. Estado de São Paulo, passa a denominar-se "Aeroporto de São José
dos Campos - Professor Urbano Ernesto Stumpf',

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

JUSTIFICAÇÃO

Nascido em 1916 numa pequena cidade do interior do Rio
Grande do Sul, Urbano Ernesto Stumpf graduou-se como engenheiro
aeronautico na primeira turma do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, alTA,
e, já no limiar dos anos 50, iniciou carreira como docente e pesquisador do
mesmo Instituto. Ao longo de décadas, o Professor Stumpf, embora
desconhecido do grande pllblico, construiu uma carreira brilhante, seja atuando
na formação de jovens profissionais, seja conduzindo pesquisas com
incansável dedicação, no próprio ITA, na Escola de Engenharia de São Carlos,
em São Paulo, e na Universidade de Brasllia.

Desde o começo de sua carreira, o Professor Stumpf abraçou
uma idéia que marcou a sua vida: a viabilidade do álcool como combustlvel.
Em 1951, no ITA, o Professor Stumpf deu inicio às pesquisas que culminaram
no desenvolvimento do motor a álcool. Desde essa data, até 1980, quando a
FIAT lançou o primeiro modelo de série movido a álcool combustlVel, o
caminho foi árduo. Stumpf trabalhou incansavelmente tanto como pesquisador
- foram cerca de 30 mil horas de ensaios com quase todos os tipos de motores
disponlVeis - quanto como "relações pllblicas", ministrando palestras no Brasil e
no exterior, para convencer as pessoas da exeqUibilidade do projeto.

Falecido em no Illtimo dia 17 de maio, o Professor Stumpf nos
deixou um exemplo de como qualquer crise pode ser superada pela
engenhosidade humana. A homenagem que ora estamos propondo é mais do
que justa para aquele que passará à hist6ria da engenharia nacional como o
"pai do motor a álcool".

Lembramos, por oportuno, que recentemente os aeroportos de
Salvador e do Rio de Janeiro foram objeto de homenagens semelhantes,
passando a ostentar, respectivamente, os nomes do saudoso Deputado Luis

Eduardo Magalhães e do Maestro AntOnio Carlos J9bim. Em ambos os casos,
o preito teve origem em proposições oferecidas por Parlamentares.

Esperamos, pois, contar com o apoio decisivo dos nobres
Pares para a rápida tramitação do presente projeto de lei, prestando este justo
reconhecimento à pessoa do Professor Urbano Ernesto Stumpf.

Sala das Sessões, em ItI'de ~ '}'.;:, de 1999.

~m!v~1\~1\I\
Oep.ÂN~tGUADA~NIN

PROJETO DE LEI
N~ 287, DE 1999
(Do Sr. Rodrigo Maia)

Dá nova redação ao art. 62 do Decreto-Lei n Q 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, tornando agravante no caso de concurso de
pessoas, o cometimento de crimes ou contravenções quando existir
a participação de menores.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional aprova nova redação para o Decreto-Iei

Art. 1° - Altera o artigo 62, do Decreto-lei n"2,848. de 7 de

dezembro de 1940. incluindo. o inciso V, com a seguinte redação:

V - Com a participação voluntária. direta, secundâna ou acessória

de menor de vinte e wn anos.

Ar!. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as dlsposições ein contrário,

JUSTIFICAÇÃO

Com o assombroso aumento da crimina1idade é estarrecedor como os menores

vem sendo utilizados como "mão-de-obla" por aqueles que são sabedores de sua

inimputabilidade. Diante disso, esse projeto visa a preservação fisica. moral e psíquica do

menor.

Ocorre, que instiga quem estimula idéia criminosa já existente em outrem e,

determina quem a provoca ou ordena,

No caso específico de menores de idade, mesmo que reincidentes. mesmo que

ausentes estimulo eíou determinação, mesmo com ajuste prévio entre os co-delinquentes,

o dolo, a vontade livre e consciente é de valer-se, aproveitar-se da inimputabilidade de

menor decorrente de sua Imaturidade, menor censurabilid~de e principalmente pela

ausência de necessidade de sofrer sanções severas.

Diante disso, a conduta prevista é permitir alguém (expressa e tacitamente) que

conduza ao menor de idade a infringir qualquer dispoSitivo do Código Penal.

Sala das Sessões, em 16 de março de 1999 .

~~:e0
Deputado Ruw.go Maia
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PROJETO DE LEI N~ 289, DE 1999
(Do Sr. Marçal Filho)

Por esses motivos, conto com o apoio dos meus Nobres

Pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em f./ de •,,1."4 i"-. de 199 .

~JA·r
Deputado CONFÚCIO MOURA

Recentemente, um "calouro da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo foi encontrado morto, afogado em uma piscina,

devido a essa nefasta tradição. Em 1997, um jovem foi gravemente queimado

com produtos quimicos.

24,(li COMISSAO DE CO~~STITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇl\OI ART.
III

Acrescenta dr-t.lgO ci L€'l n'-'" ';.::lIJ, do:;" II d ... Julh,.' d'.~ lOf;.4
de Execução Pena 1 .

I:: uma desnecessária rotina de mortes, violência e abusos

de todos os tipos, usualmente associados ao uso indiscriminado de bebidas

alc60licas, que se repete ano ap6s ano..

Este projeto de lei é apresentado, portanto, com o objetivo

de dar um basta nesta situação e evitar que a alegria decorrente da aprovação no

vestibular seja substituida pela dor e pela humilhação.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

PARTE GERAL

CAPÍ1lJLü III
Da Aplicação da Pena

TÍ1lJLüV
Das Penas

• Agravantes no caso de concurso de pessoas
Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:
I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos

demais agentes;
I1 - coage ou induz outrem à execução material do crime;
III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sUjeito à sua

autoridade ou não-punivel em virtude de condição ou qualidade pessoal;
IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de

recompensa
* Artigo com redação determinada pela Lei nO 7.209, de 11 dejulhode 1984.

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

PROJETO DE LEI N~ 288, DE 1999
(Do Sr. Confucio Moura)

vigorar 3crC;;Clda do $cgullllC Artlgn
Art " - :\ I.CI n- -; ~111 dI..' 11 dI.: lulh~l dl.' 191\..1. pa.'i~.i.J. a

Proibe o trote de calouros nas Instituições de Ensino Superior~

"\n "1-,\ - '~i.J." 111..·nnl.'ncl(jnJ~ 1ll:,~al<.tdJ." no lc.:IT1l<lrlll
~acion31 dc\'crfll) c,j:;llr alOjamCllhl" 5cparad(i~ para p<1r1;Jdl1r6 do YIrlI '. 111\

Art ~ .. - ES\3 10.:1 entra em \ Ig(lf 1'iJ. dJl<.t de $ua publicacão

,JI'S'I'IFIC.\Ç.\()
O Brasil tem hoje qU35c 200000 presos c a Aids CSII1 prol1kran,j(l r.:ll1r..:o w, d~lcnhl'; com a r;Jpldcz
de uma \'erdadclf1 cpldcmlJ.. com o Mmi~tcf1o da .lU'::UCJ L' (l \ tmbtcno da Saudc lã tendn
estimado que entre 10~..Ó3 20% dos presos podem estar comammadu5 C')111 (I \irus da AIDS

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta:

Art 3'" - Rc.... ogam-se a<:, dISpO,I1;.jcs em contrariO ......' I
L ~-

Art, 1°Constitui. contravenção penal submeter estudantes

recém - admitidos ás Instituições de Ensino Superior a manifestações de

ridicularização de sua pessoa, ou a risco de dano á sua integridade fisica,

psiquica, ou a qualquer forma de coação, nos denominados "trotes de

calouros" .

A convl\'encl3 promlscu3 elevada ao extremo entre o; dC1Cnl(lS SOf(lpO;lll\,(I:; c ()~ detentos ainda
h\TeS do vírus. a angústia mtoleravel dos espaços. o colapso dos equipJJTlemos de uso comum'
aliam-se a banahzação do sofnmento tisico e pSlqUlCO dos presldlarlQ'; portadores do virus HIV

Esta Lei, de motivos hurnanítarios, permite beneficiar a todos os presidiários aidéticos.
minimizando o seu sofrimento, dadas as particul2:ridades dessa doença e. ao mesmo tempo,
beneficia também os presidiários não portadores da Aids ao tutl-los do convívio com os
aidéticos.

Pena - detenção de 1(um) mês a 1(um) ano e multa.

Art. 2° Os dirigentes das instituições de Ensino, teferidas no

Art. 1°, incorrem na mesma pena se o trote for realizado no âmbito de suas

instalações.

Art. 3° Os lideres dos trotes de calouros terão a pena

aumentada de 1 (um) terço..

Art. 4° Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias a

partir da data de sua publicação.

Os detentos portadores do I li\' pilem em risco;) saudc C' il vida - hem maior do ser human(l· dnc,
demais prc:;idmflos dada.... a::. <.:ondH,:õc5 prc~arms c tk pronllscuidadc e... i~tcntcs cm llO::;$;b

penitenciárias

A Aids esta matando n:.!:- cadcta.... Cair delra,; das grade.;_ mcsmo <':001 uma permanência brc\c.
equivale a um;) pena de morte /\ relaç:i(\ sc,ual forpdn COl1tamm~l

Transcrevo. aqUi. pane do l:dlHiflal do lornal Cnm:Hl I~n.l"ihcn$c. de 24 til' a!!.o~lfl de PNX
".\'I!mpre qllf.! (1 l'JgillllJh' n/nmàfJ II1f('rl1~'ICf(lI1al (('J1\ura n Hrasl! /lnr causa {je hnrmr".\ di.

gél1l.·ro, mio/alla qlll!11I ,('aJa ("om ",coçúo tI' n~lJr;)\(J.\ d"pO.\l\·(jC\ um.\f!flJ(.,'mJ101\ " h'.l.!o/\ '/"1.
amparam os dJrelfo.,> humanos c punem (,'0111 /!.\frl.'/J1a .\t'n'lIdcu/l' sua \'101aÇ(in \/(I'> lJ.'- l1i1r/llU'

fl/ridJcO\' /ujo salw/11 (/;1 !UJ/k'/ paro fI/lerar e/Clfl/\ 1111 IUlmdo r<!a/. .\(' lu/tarl.'11I Q.\ crJl1du;ii..•..
ma/N/UI'> de S/lU ul'!tcal>dl.lad,· {(I qu\' '111111"(' ao /1rl(k,. miMIC" r('olt:al'. W'/Il IIUll\- 1t7rdUl1ça .-

JUSTIFICAÇÃO

Um lamentável fato que se repete todos os anos é o do

chamado "trote", em nossas universidades. Fazem parte de seu triste cotidiano,

cenas de extrema violência ou que ferem a dignidade dos novos alunos em

nossas instituições de ensino superior.

. -, - "--'
Deputado ~l,\RÇ'\L FILHO

(J>~1DB-MS)
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS

LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

INSTITUI A LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

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

TÍTULO 1II
Dos Órgãos da Execução Penal

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

Como grande parte da população brasileira é de origem cristã,
pensamos que em nada ferira a laicidade do Estado a adoção de Jesus
Cristo como padroeiro do Brasil AlOda mais porque a figura de Jesus Cristo
é admirada até por quem não segue religião alguma.

Citamos como exemplo de respeito a essa manifestação de
religiosidade a Cidade de Àguas LlOdas de Goiás. situada a 60 km do
Distrito Federal. que tem como seu padroeiro Jesus Cristo.

ESCOlhemos para o dIa de Jesus Cristo. Padroeiro do Brasil.1°
de maio, já feriado nacional. pelo fato que a Biblia Sagrada registra palavra
de Nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: .. Meu Pai trabalha até agora e eu
também." ( João 5.17 )

Contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para a
aprovação deste Projeto de Lei.

CAPÍTULO VIII
Do Conselho da Comunidade

..............................................................................................................................
Sala das Sessões, em {Í' de de 199'j?

An. 81 - Incumbe ao Conselho da Comumdad~
I - visnar. pelo menos mensalmente. os estabeleCImentos penais

eXIstentes na comarca.
1\ - entrevIstar presos:
\Il - apresentar relatanos menSatS ao JUIZ da execução Cao
Conselho I'ennenclario:
IV - diligencIar a obtenção de recursos matenatS e humanos para melhor

assIstência ao preso ou internado. em hannoma com a direção do
estabelecimento.

An. 82 - Us estabelecimentos penais desunam-se ao condenado. ao
submetido il medida de segurança ao preso pmvIsono e ao egresso.

§ 10 A mulher e (l maior d~ sessenta anos. separadamente. serão
recolilidos a estabelecImento prapno e adequado a sua condlçào pessoal

* f /,'com n'dr.JI,.Jotiudu nl.'/a 1.L'IIl'II.-IMI. JI.·II-I f/fi 1')')-,
§ '20 O mesmo conjunio arquitetõnico poderá abngar estabeleclmemo's de

destinação diversa desde que devidamente Isolados.

PROJETO DE LEI N2 290, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Institui-se Jesus Cristo como padroeiro do Brasil.

(AS COMISSõES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Institui-se Jesus Cristo como Padroeiro do Brasil.

Art. 2° - A comemoração dessa data será realizada no dia 1° de

maio.

Art. 3° .. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Nos termos do dicionário Aurélio. " Padroeiro" é uma expressão
relativa a" defensor" . " protetor" e" patrono', sendo assim não existe nome
mais adequado e perfeito como o nome de Jesus Cristo para Padroeiro de
nossa nação.

O presente Projeto em nada" fere" a atual constituição, mesmo
porque já existe a Lei n° 6.802 de 30/06/1980 em pleno vigor.

Ao apresentarmos este Projeto de Lei, como representante da
bancada evangélica que somos, temos plena consciência de que o Estado
brasileiro é laico.

No entanto. cremos que este Projeto em nada atenta contra
essa posição adotada sabiamente por nossos constituintes e expressa no
art. 19 da Constituição Federal. .

O Estado é laico para que nenhuma religião seja privilegiada
em detrimento de outras. Nunca se pretendeu, nem se pretende,
desconhecer a religiOSidade como uma imponante forma de manifestação
cultural do povo.

"LEGISLAÇÃO CITADA A\'EXADA PELA
COORDENAÇ..\O DE ESn'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO \li
Da OrganIzação do btado

CAPITilLO I
Da Urganlzação I'oliuco-Admimstram a

A.rI. 19 - t vedado á União. aos Estados. ao Distrtlo Federal e aos
Municipios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrelas. subvencioná-los. embaraçar
lhes o funCIonamento ou mant~r com elei o~ seus representantes relações de
dependêncm ou aliança. ressalvada. na forma da lei. a eolaboração de mteresse
público: .

II - recusar fé aos documentos públicos:
III - cnar distinções enrre brasileiros ou preferênCIas entre SI.

LEI N° 6.802, DE 30 DE JUNHO DE 1980

DECLARA FERIADO NACIONAL O DIA 12 DE
OUTIJBRO. CONSAGRADO A NOSSA
SENHORA APARECIDA. PADROElRA DO
BRASIL.

An. 1° - E declarado feriado nacional o dia 12 de outubro. para culto
público e oficial a Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil.

An. 2" - Esta Lei entrara em vtgor na data de sua publicação.

PROJETO DE LEI N2 297, DE 1999
(Do Sr. Enio Baeei)

Dá direito à remição a presos provisõrios, e dá outras
providênc1as.

(A COMISSAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Altera parágrafo único ao artigo 31 Lei
n.o 7.210 de 11/07/1984 (LEP), que passa a ter a seguinte redação:

Art. 31 - O condenado á pena privativa de
liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e

capacidade
Parágrafo único: para o preso provisório, o

trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior
do estabelecimento, fazendo o mesmo juz a remição de eventual
pena.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua

Dublicacão.

JUSTIFICATIVA

A remição é um instituto, onde o preso pode remir
ou abater, pelo trabalho parte do tempo de pena que tenha a
cumprir.

A proporção de reduzir I (um) dia de pena para
cada 3 (três) dias trabalhados.

A lei original se referia apenas ao condenado
definitivo, e neste projeto propomos o beneficio de forma igualitária
ao preso provisório. que embora não esteja obrigado ao trabalho,
pode fazê-lo. e nesta hipótese entendemos ser justa a remição

Sala das sessões. 1 / 99.

~ •__ .~ =:O.

I - '-'---<...-",":)<....s"~

''----rreputado ENIO BACC/
PDTIRS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS

LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

INSTITIJI A LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

PROJETO DE LEI N2 311, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Fica permitido, ao preso com AIDS em estágio avançado, a prisão
domiciliar, exceto para crimes hediondos, e dá outras
providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 289, DE 1999)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Acrescentam-se parágrafos 1° e 2° ao
artigo 183 da Lei n.O 7.210 de 11/07/1984 (LEP):

Art.183 - ........................•......................••....

§ 1"- tratando-se de preso contaminado pelo vírus
da AIDS, em estágio avançado da doença, onde sua manutençãfJ
no presidio, possa agravar consideravelmente a saúde com riscos
de vida, devidamente atestado por laudo de autoridade médica, e
que não tenha cometido crime hediondo, o juiz deverá determinar
o cumprimento do restante da pena em regime domiciliar.

§ 2- - no caso de condenado por crime hediondo,
será determinado internamento em hospital penitenciário, bem
como aos beneficiários do parágrafo anterior que voltem a
delinqilir.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Este projeto pretende viabilizar uma maior
sobrevida ao preso contaminado pela AIDS, substituindo, de fonna
alternativa, o cumprimento da pena em regime domiciliar, sob
determinadas condições (a serem determinadas pelo juízo de
execuções).

Excetua-se da proposta os criminosos de alta
periculosidade, definidos pela prática de crime hediondo.

TiTULO I!
Do Condenado e do Internado

Sala das sessões, / / 99.

CAPITl"LO ll1
[)" Trabalhi>

SEÇ.\O 11
Do Trahalh" Interno

Art. 31 - U condenado à pena pnvatl\ a de IIherdade e,ta ohngado ao trabalho

na medida de suas aptldães c capacIdade. . .' .
Paragrato unico Para o preso provlsoriú. o Irahalho náo e obngatono e so

podem sc; cxecOlado no Intenor do estahelecimento

~
o;;:;> ~~-"""

'- ~C"!!i<~
oENIOBACCI

PDTIRS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS

LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

INSTITUI A LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
.............................................................................................................................
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TÍTULO VII
Dos Incidentes de Execução

parte da Receita Federal, além de lhe criar despesas

resultantes da ampliaç40 e manutençao, sem objetivos ou
fins práticos, de seus registros.

CAPÍTULO I
Das Conversões

Art. 183 - Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade
sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de oficio, ~
requerimento do Ministério Público ou da autoridade administrativa, poderá
determinar a substituição da pena por medida de segurança

PROJETO DE LEI N~ 317, DE 1999
( Do Sr. Edison Andrino )

Alt"ra a r"daçao do art. 159 da Lei nQ 9.503, de 23 de setembro
dI' 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Com a el iminaçao do CPF do conteúdo da Carteira

Nacional de Habilitaçao, conforme propomos neste proj eto de

lei, estaremos aliviando a Receita Federal de uma sobrecarga

que n3.o atende aos seus interesses e que lhe foi imposta

indevidamente. Desta forma estaremos também redirecionando o
CPF para o seu real sentido, ou sej a como mecanismo de

controle dos contribuintes da Fazenda Nacional, e nê.o como

um documento de id"ntidade para o cidad:lo brasileiro. Para
isso ; á existe o RG - Registro Geral da Secretaria de
Segurança Püblica.

Pela importância desse pro; eto de lei, contamos
com a sua aprovação pelos nobres pares.

Sala das Sessões, em 17 de março de 1999
(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

O CONGRESSO NACIONAL decr"ta:

Art. 1º Esta lei altera a redação do lIcaputll do

art. 159 do Código de Trânsito Brasileiro, suprimindo
dentre as informações que deverá conter a Carteira Nacional

de Habilitaçao, o CPF do condutor.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

..................................................................................................~ .

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

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

CAPÍTULO XIV
Da Habilitação

TRÂNSITODECÓDIGOINSTITUI O
BRASTI.-EIRO.

Art. 22 O "caput" do art. 159 da Lei nQ 9.503/97,

que institui o Código de Trânsito Brasileiro passa a vigorar
com a seguinte redaçao:

"Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitaçao,

expedida em modelo único e de acorda com as especificações

do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste

Código, conterá fotografia e identificação do condutor, terá

fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o

território nacional." (NR)

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicaçlio.

JUSTIFICAÇAO

A Carteira Nacional de Habilitaçao é um documento

que serve para comprovar a condiç!.o de condutor de ve:tculo
automotor e sua categoria. Quis o C6digo de Transito
Brasileiro que ala equivalesse COJIlO docwa.ento de identidade~

Nada mais justo, pois desburocratizante e prático. Quanto a

ela conter obrigatoriamente o CPF do condutor é, a nOll80

entender, um contracenllo.

Art. 159 - A Carteira Nacional de Habilitação. expedida em modelo
único e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré
requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e CPF
do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o
território nacional.

§ 10 É obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da Carteira
Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo.

§ 20 (VETADO)
§ 3° A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação será

regulamentada pelo CONTRAN.
§ 4° (VETADO)

Com efeito, o CPF - cadastro àe pessoa física, é

um registro que só interessa à Receita Federal, para os seus

fins, ou seja para o controle dos seus contribuintes. Hoje

em dia, o CPF, de uma forma distorcida, passou a ser visto

como uma suplementar forma de identificaç:!o que, vale dizer,

n&o há como ser controlada pelas Secretarias de Seguranças

Pllblicas.

PROJETO DE LEI N2. 319, DE 1999
( Do Sr. Arnaldo Faria de Sá )

Altera a Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999, que "dispõe
sobre a contribuição para o custeio da previdência social dos
servidores públlCOS, ativos e inatlvos, e dos pensionistas dos
três poderes da União, e dá outras providencias"_

A obrigaçao de ter o CPF na Carteira Nacional de
Habi!itaçi'1o, significa uma sobrecarga para a Receita
Federal, que tem que emitir CPF até para quem não trabalha e

ainda n40 declara imposto de renda, como é o caso de
milhares de jovens de dezoito anos, candidatos à Habilitação

para motorista. Isso requer um esforço desnecessário por

rAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 70, DE 1999)

o Congresso Nacional decreta"

Art. 1" O panigrafo unico do art. 2' da Lei n° 9.783. de 28 de

j3JletrO de 1999. passa a "'gorar com a segumle redação:
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"Art. 2' .
Parágrafo único. Os adicionais de que trata o caput têm
caráter temporário, vigorando até 31 de dezembro de
1999". (NR)

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

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n° 9.783 instituiu ~cionais temporários' de
contribuição para a previdência dos servidores pú~cqs, ,.elevando a alíquota a

25%, no caso de parcelas remuneratórias superiores a RS2.5oo,00, e a 20"10,
incidentes sobre as parcelas entre RS1.200,OO e RS2.500,OO.

A mudança, aprovada sob pressão em virtude da crise
econômica, foi fundamentada com o argumento de que se deveria exigir dos
servidores maior participação na cobertura do déficit previdenciário, assim
entendida a diferença entre os valores dos beneficios pagos e as contribuições
feitas pelos servidores.

Jogou-se sobre os servidores o peso do alegado déficit,
como se o desequilíbrio previdenciário no setor público não resultasse da
omissão do Poder Público em estruturar um sistema financeiramente
equilibrado, para o qual também concorresse a conmbuição estatal. Houvesse
a União instituído um fundo de previdéncia para os servidores, recolhendo ao
mesmo contribuição patronal e a dos beneficiários, e não se teria chegado à
situação atual.

A definição de uma contribuição previdenciária deve
levar em conta, entre outros fatores, a necessária proporcionalidade entre a
contribuição, ai incluida a patronal, e o benefício. Os adicionais criados pela
lei não derivaram desse ou de outro critério técnico, mas, sim, de critérios
politicos. O que se aprovou, na verdade, foi o confisco de parte da
remuneração dos servidores públicos para ajuste das contas públicas federais.

Os descontos deterrnínados pela lei deverão ocorrer a
partir do próximo mês de maio, estendendo-se até 31 de dezembro de 2002,
prazo demasiadamente longo para quem há de suportar corte expressivo em
sua remuneração.

O procedimento correto, em face das impropriedades
apontadas, seria a imediata revogação da contribuição adicional provisória
Todavia, como o Legislativo já demonstrou seu apoio à criação de tal
contribuição, atendendo ·à proposta encaminhada pelo Poder Executivo,
pretende o presente projé,tO a redução do p~o de cobrança previsto na lei,
com o objetivo de reduzir o sacrifício ppsto aos servidores públicos
federais. \\ '

Art I' A contribuiçio social do servidor publico civil atiVo c mauvo e dos
~nisw d~s ues Poderes da Unilo, para. manutençio do repunc de previdê:Dc:ia soa31 dos seus
~~us: ;:;::e por centO, incidente sobre a totalidade da remunen.çio de conmbuiç,io. do

> Par:a-grafo unlco. Entende-sc ~0!'10 remunt:rlçio de corrttibuiçio o vencimento do argo
efeuvo..~~~do do VlnUgms fJOCWlWW permanentes estabeiccídas em lei, os adicionais de
carater IIldiVldua1. ou quUquer VJI2tI8a1S., inclusive as relativa:s a na!tlrtU ou ao local de trabalho
ou outra pap sob o mesmo fundammo. excJuidu~ ,

raramen~~~ para Viagens. desde que nio excedam I cínquena por cento da

n•a ajuda. de amo em ruio de rnw:ianç.l de sede;

m•.a iDdeniDçJo de uuspone;
IV - o saWio-f'amilia.

An 21 A contribuiçio dc que trata o art:igo Il'ltcnor fica lc:resQda dOJ kgUimes
adicionaiS.

_ I - nove porIos percentuais incidentes sobre a parcela dar~. do provemo ou
:~=~=~ a RS 1.290,00 (um mil e duze:nros reais). até o límne de RS 2.500.00 (dois

_n-c:alorxc poDI.s pon:anuai.s ÜJcidallcs sobro a pan:da da r<:DllIIICr&ÇIo. do provmr.
ou da"..,... quo exceder aRS 2.500.00 (doUmiI. quinhem.. rais).

Panpfo ÚIIÍcO. Os adicioaais de que um O cqMlim CIIÓlcr u:mporirio. 'Ípaodo
..031 dedezomllrode2002.

An. 3' Nio iacidiri 0l>Iltribuiçi0 _ a pmda de &Ú RS 600,00 (uiJc:<moo mis) doprovemo 00 pelISio dos que 00 pomioaas.

PariBrafo IÍIÓCO. Sai de RS 3.000,00 (tris mil mis) Ovalor da pmda de que tr&l& o
_', quando se ttaW' de scrWIor iIlIlivo 00 poosiooisu c:cm IIIIÍJ de S<Ulla1llll& de idade 00 d.
lIIn'idor~por_de-'

An. ~, O lCI'Vidor ptibIico civil uivo que~ .... lIiWIade após complaar as
exia<ncias pora a~ voIualitia imqnl ... lXllllÜ\lÕCS prNItu lXl ut. 40 da
CoolslinIiçio Fedcnl. ... rodaçIo dada pàa Em8xIa e.-iDlc:ioaII r!' 20, de 15 de demJlOro de
1998. 00 ... COIldíçõcs pm>iII&S DO ano .. da r*ida EmaxIa, firã jus à iS02lÇio da OOIIIribuiçIo
prcWIeslciària Ilé a data da publicaçio da COllCCUio de llllI apolCllWloria, _ ou
c:cmpultória.

An 5' A Ulliio. as auwquias e as tiuld>çõcs públicas fo<jcr;ai, contribuiria para o
_";0 do l'qlÍIlIc próprio de prcvidéaáa sc.cW dos seus servidores público,. obs<:vados o.
crir<ri.. esuboIccidos ..Lei~ 9.717, eM 27 de novembro de 1998.

Parí.g;af"o imito. ApIica..se o disposto neste anigo às orpninçães sociais. com rellÇio
&OS ICfVIdores_deCIIJO _ que COIIljlÕCII1 o seu quadro.

An. 6' li< conuibuiÇÕtS pr&\'ÍSI&S llCSU Lei scrio exigidas a partir de I' de maio de
1999 .. atéIa! data, Sca tn&IIlidaaconttibuiçio de que llataa Lei r!'9.630, de 23 de abril de 1991

Att. 7' Esta Lei eatta "'" 'Ígor na data de llllI publicaçJo.

An. 8'1lcvo_ alei r!' 9.630, de 23 d. abril de 19980 o art. 231 da Lei li' 8.112.
de 11 dedoumbrodel990.

Brasília, 28 dejanciro'del999; 178'dalndcpendAn<:iaelll'daRcpüblica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan .
Waldtek Oméla.t
PauloPaiva

PROJETO DE LEI N~ 322, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)

o Congresso Nacional decreta:

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBLICO' E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO) - ART. 24, 11) ,

É como submetemos a presente proposta à apreciação dos
ilustres membros do Congresso Nacional.

março de 1999.

DePUtadOI~~~O FARIA DE SÁ

Dispõe sobre o processamento de pequenas causas
trabalho.

na justiça do

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATNOS· CeDI

LEI N" 9783. DE 28 DE JANEIRO DE 1999

Dispõe sobre I contribuiçlo para o custeio da
pmidéDciI social dos oeMdores ptibIícD••
ativos e inariYcs. e dos~ dos tris

•Poderes da Unlio. e di OUU'IS ptovidmcw

O PREStDENTE DA REPÚBLtCA
Faço saber que o Conp:sso Nacional decreta e cu uncioDo J seguinte

Lei:

. Art. 1° Os ju~~~os de pequenas causas trabalhistas poderão ser
cnados em todos os estados e temtonos, para processo e julgamento das caUsa" de
reduzido valor econômico ~

. !':to _2° O processo no juizado de pequenas causa; buscará sempre
~ue pos~lvel a conc:I1raçao entre as partes. observadas as regras ja existentes de
mformalidade e celendade.

. Art . . 3° As. causas de pequeno valor económico são as que
correspondem a vmte salarlOs lRlntmos da data do ajuizamento da ação

Art 4° O juiz terá ampla liberdade para detenninar e apreciar as
provas a serem produzidas. .

Art. 5" Os conciliadores são as vogai•.
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Art. 6D Somente seria admitidos a propor açio no juizado de
pequenas causas traba.lhista.~ as pessoas fisicas capazes e maiores de dezoito anos.

Art ." Na fase de conciliação as partos compareceria
independentemente de assistência de advogado. ressalvadas as regras e prerrogativas
deste profissional, bem como dos sindicatos de classe, podendo o mandato ser verbal.
salvo os poderes especiais.

Art. 8" Nio se admitirá no processo a intervençio de terceiro ou
assistência, apenas sera admissível o litisconsórcio.

Art. 9" A competência para as causas previstttS nesta lei será I

mesma prevista na Consolidaçio das Leis do Trabalho.

Art. 10" Os atos processuais serio públicos e podedo ser
realizados em horário noturno, conforme as normas de organizaçio judiciária.

Art. 11° Seria ~bieto de registro escrito somente os atol tidos

como essenciais.
Art. 12" O processo iniciará com aapresentaçio de pedido oral ou

escrito à Secretaria da Junta de Conciliação e Julgunento.

Art. 13'°pedido será reduzido a termO pela Junta, em formulário
impresso.

Art. 14' Registrado o pedido, a Secretaria designará audiência de
Conciliação a realizar-se em dez. dias.

Art. 15° A citação será feita na forma prevista na Consolidaçio
das Leis do Trabalbo

Art. 16° O não comparecimento do reclamante imponará em
arquivamento do processo e à reclamada será aplicada a pena de revelia e confissão
quanto à matéria de fato.

Art. 17' Nio havendo conciliação, passar...·á á instruçio e
julgamento.

Art. 18° A sentença valerá como titulo executivo judicial.

Art. 19' A contestaçio poderá ser apresentada de forma oral ou
escrita. contendo toda li matêria de defesa. excluido apenas a suspeição ou impedimento
do juiz. que se processará na forma da legislação comum.

Art. 2r:r Todas as provas moralmente legítimas poderio ser
produzidas em audiência.. mesma que não requeridas, podendo o juiz excluir as
protelatónas ou impertinentes.

An. 21° As tcsemunnas. ate o numero de três. poderio seI" levadas
a ILIdiencia pel:ts panes, sem inumação .

Art. 2~ Em breve I"esumo e sem relatório, o juíz mencionaJ'& os
seus elementos de con....icçio e a sentença devera seI" líquida.

Art. 23° Da sentença caberia. recurso para o próprio juizado
composto por turma de tres juizes presidentes. do primeiro grau de jurisdiçio.

Art. 24° O recurso será opostO no prazo de três dias. a contar da
ciCncia da dec.i.são.

Art. 25° A pane contrária seri notificada pelo juizado pua no
mesmo prazo de três dias contra., arrazoar o recurso, tendo o mesmo sã efeito devolutivo.

Art, 26° As panes serão intimadas da data do julgamento. podendo
atra....Cs de advogado fuer sustentação oral por dez minutos ou apresentar memorial
C5Crito.

Art 27" Se a sentença for confirmada a Súmula. servirá de
aWrdio.

Art. 28° Os erros materiais poderão ser corrigidos "ex-officio·'.
cabendo embargos declaratórios da. sentença ou acórdão quando houver obscuridade.
contradição ou dúvida.

Art. 29" Os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo
de três dias. por escrito, contados da ciência da decisão.

Art. 300 Quando opostos contra sentença, os embargos
declaratórios suspenderão o pruo para recurso.

Art. 31°Extingue-se o processo. alem dos casos previsto em lei.

1. quando inadmissiveis o procedimento instituido por esta lei. ou
seJ prosseguimento após a conciliação;

11 • qUlUldo for reconhecida a incompetencia territorial;
tIl • quando. falecido o reclamante. a habilitação nio se consumar

em trinta dias :apos notificação dos interessados~

IV - quando. falecido o reclamado, o reclamante não promover a
citaçio dos sucessores em 31 dias após a ciência do fato

Art. 32" O acesso ao juizado de pequenas causas tnbalhistas
independerà, no primeiro grao de jurisdição, do pagamento de taxas ou custas

Art. 33° O preparo do recurso será feito na fonoa previst1 na CLT

Art. 34° O juizado de pequenas causas trabalhistas é competente

.para executar as suas próprias sentenças.

Art. 35' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 36° Revogam·se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A implantação do juizado de pequenas causas, já existente na
justiça ordinária, vem acorrer, no processo trabalhista, a ausência de tratamento judicial
adequado para as pequenas causas, aquelas de valor irrisório, fixado no projelo como
abaixo de vinte salários mínimos da data do ajuizamento.

Como ensina Theodoro Negrão, "a garantia meramente formal de
acesso ao judiciário, sem que se criem as condições básicas para o efetivo exercicio do
direito de postular em juizo não atende a um dos princípios basilares da democracia, que
é o da proteção dos direitos individuais".

Apesar da proçlamada informalidade do processo no direito do
trabalho, podemos verificar que, muitas vezes, a prática da justiça vê·se postergada em
favor da forma, quando o ideal deve ser a busca da justiça, com a solução do conflito
que lhe foi proposto.

Assim, atendendo solicitação de sindicalistas da FEPASA •
Ferrovias Paulistas S.A . apresentamos o presente projeto de lei, elaborado pelos
mesmos, propondo a criação do juizado de pequenas causas na Justiça do trabalho, que
visa agilizar a prestação jurisdicional trabalhista.

Este projeto está sendo reapresentado em homenagem ao
Deputado Tuga Angerami, autor da idéia.

Sala das Sessões, em 17 de março de 1999

~
Deputado Federal

PROJETO DE LEI N2 325, DE 1999
(Do Sr. Cunha Bueno)

Dispõe sobre o Seguro de Acidente do Trabalho.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PúBLICO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART, 24, II)

O Congresso NaCional decreta.

MiO O seguro de aCidentes do trabalho. de contratação obrigatÓria pelo
empregador. tem como beneficiános todos os empregados e trabalhadores
urbanos ou ruraiS, permanentes ou temporãnos que mantenham vinculo
empregaticio ou relação de dependênCia e subordinação com o empregador

Parngrafo único. O trabalhador autônomo. que assume ele próprio 0$ fiSCOS da
atiVIdade que desenvolve. poderá contratar. em caráter opCIonal o seguro de
aCidentes do trabalho. na forma da regulamentação correspondente

M2" O seguro de acidente do trabalho. será obrigatOriamente contratado pelo
empregador junto no Instituto NaCional de SegUridade SOCial - INSS. numa
companhia seguradora pnvada ou numa cooperativa autOrizadas a operar
nessa modalidade de seguro em Igualdade de condições téCnicas respeitados
os princípIOS da livre inIciativa

§ 1° O empregador que não contratar o seguro de aCIOf;!ntes do trabalho de
seus empregados com uma SOCiedade seguradora ou cooperativa. tera sua
cobertura garantida pelo Instltulo Nacional de Seguro SOCial - INSS

§ 20 Não é permilida a contratação de maIs de um seguro obrlgatóno de
aCidente do trabalho. cobnndo de forma slmultànea um mesmo trabalhador.
prevalecendo para todos os efeItos o seguro que primeiro fOI contratado

Art. 3~ A sociedade seguradora OU cooperativa que pretender operar com
seguro de aCidente do trabalho deverá soliCitar autorização prévia ao órgão
competente do Poder ExecutiVo. na forma da legislação que rege o seguro
privado. devendo reunir as condições priMas que a regulamentação eXigir

1'Art. 4° As condições para constltulção.:Junclonamento. fiscalização e solvência

~
soCiedades segurãdoras e cooperativas serão reguiadas através de ato do

nselho NaCional de Seguros Privado a ser expedido em até 90 (noventa)
aias após a publicação desta Lei
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Art 5° As entIdades autorizadas a operar o seguro de aCidentes do trabalho
poderão desenvolver atividades de apOio destinadas especIficamente ao
suporte e redução de custos das operações. inclUindo hospitais. ambulatonos e
Jaboratónos própnos, serviços de prevenção de aCidentes. de reabilitação de
aCIdentados.

Art. 6° A cooperativa passa a Integrar o Sistema Nacional de Seguros Pnvados
e fica submelida. no que couber. à legislação aplicável às sociedades
seguradoras.

Art. 7° A cooperativa. constltuida com a finalidade exclusiva de proporcionar
cobertura de seguro de aCidente do trabalho. nos termos do art24 do Decreto
lei n. 73/66. será necessanamente sem fins lucrativos

Art. SO O contrato de seguro terá como cobertura básica o acidente que se
verifique em razão do exerCIClO 00 trabalho. que provoque lesão corporal.
perturbacão funcIonai perda Ou redução (permanente ou temporária) da
capaCidade laboral. ou morte do trabalhador. bem assim as doenças
profissIonais decorrentes do trabalho

§ f A cobertura aos aCidentes OCOrridos no percurso casa/trabalholcasa poderá
ser objeto de contratação complementar pelo empregador.

§ 2° A entidade responsável pela emissão do contrato do seguro de aCidente de
trabalho devera proporcionar coberturas ao segurado. Que visem a
compensação financeira. o atendimento mediCO. hospitalar e farmacêutiCO. e a
reabilitação do trabalhador até sua volta ao trabalho ou sua 8oosentadona por
Invalidez permanente de acordo com regulamentação especifica

§ 30 O traDalnador que se rec:Jsar sem motivo Justo. a se submeter ao
tratamento mêdlco-hosDltafa:- necessâno à sua reablhtacão e retorno ao
trabalho tera redUZIdo ~s beneficlos pecunlános a que fizer' JUS pela cobertura
do seguro de aCIdente ao trabalho pelo período em que Incorrer nessa recusa

Art. 9° O pagamento das Indenizações decorrentes do seguro de aCIdentes do
trabalho não excluI os benefiCIOS prevldenCH3.nOS a que o trabalhador tem
direIto por força da contribUIção que recolhe ao Instituto NaCional de
Segunoade SOCial-INSS

1
10. Na determlnaçêo da tanfa do seguro a ser custeada exclusIvamente

E
Pregador. deverão ser conSIderadas a expenêncla aa slnlstralOidade da

o. as condlçóes de prevenção e hrglEme e os planos as Investimentos em
venção. além dos demaIS aspectos técnico-atuanals cabivels

Ar!. 11°. As entidades de classe representativas dos trabalhadores. dos
empregadores e das operadoras do seguro de aCloente do trabalho.
organizarão càmaras Oe arbitragem como sistema alternatIvo de solução de
controvérsias. aplicando-se. no que couber as disposições da Lei n° 9.307/96
lei da arbitragem.

Parãgrafo Único. Os c.ontratos de seguro tambem deverão Drever Igual sIstema
de solução de controvérSias.

Art.12". Todas as ações fundadas na oresante Lei prescreverão em dOIS anos.
que serão contados da seguinte forma
a)Oa data do aCIdente. quando dele resultar a morte ou Incapacidade
b)Oa data em que o empregador teve conhecImento dos prtmelros sIntomas da
doença profissional ou de qualquer outra ongmada Dela trabalho

Parãgrafo único. Na hIpótese de IncapacIdade orevlsta na alínea a I o INSS. a
seguradora ou a cooperatIva poderão em caso de comroverSI8 de natureza
medIca. requerer a constitUição de Júnta meolca para dlnml~ia

Art. 13" Todas as ações que tenham por funaamento a pr~sente Le! serE.lO de
competênCIa da Justiça estadual comum

Art. 14. A seguradora ou a cooperatIva que realizar o seguro prevIsto nest,a LeI
e que efetuar o pagamento da Indenização deVIda. ficara sub-rogada nos
direItos do empregador

Art. 15° As operações de seguro de cue trata esta LeI serão regIdas no que
eDuoer, pelo O.L r ° 73/66 e pelo Código C:vll sendo a SUSEP o orgão ofiCia!
fiscalizador

Art. 16°. O seguro de aCidente do trabalho de que trata esta LeI. sera
regulamentado no prazo de 90 (noventa) dias pelo C:::1selho NaCIonal ae
Securas Pnvados inclUSIve no que se refere a condlcõss tanfas (ImItes e
crlténos de Indenização bem como as rormas diSCiplinares apllcavels

Ar!. 17'. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Ar!. ;lS' Revogam·se as diSpOSições em contráno.
JUSTIFICATIVA

Atraves da aprovacão pelo Plenano desta Casa ao DVS ntl 104 ae minha
autoria. fOI supnm,cio do In~ISQ I do art 201 da Constltulção Federal - no boJO
da Reforma da PreVldE;lnCla SOCial - a expressão 'InCIUICOS 0$ resultantes ce
aClcentes dO trabalho' restando fle)(lblllzado o atual monopólio do Estado
relativamente ao seguro de aCIdentes do trabalho

o objetivo maior do projeto e Incentivar uma politlca de prevenção ao aCIdente
do trabalho e enf21t,za os aspectos da integralidade quando atribui a cada
operadora do seguro todas as fases da gestáo do riSCO profiSSIonal - do
adequado tratamento médico com a devida compensação flnJinCêlra. à
recuoeração total do trabalhador - passando necessariamente pela reabilitação
profiSSional. a fim de reintegrá-lo a um posto de trabalho

Nos termos do presente Projeto de Lei o empregador poderá livremente optar
por contratar o seguro de aCidentes do trabalho de seus empregados Junto ao
INSS como Jã ocorre hOle com exclusIVIdade Junto a uma seguradora pnvada
ou a uma entidade CIVIl sem fins lucratiVos na forma de cooperatIva.
resgatando-se assIm o pnnciplo da livre concorrêncIa estabeleCIdo no capítulo
da ordem econômica da ConstitUIçãO Federal

A oroposta de tanfação 00 seguro ao contrario do que ocorre hOJe. conSidera a
sTnlstralidade venficada no amOlente ae trabalho e os Investimentos em
orevenção. premIando os locaIS e conoll;ões maIs seguros e pumndo com
tanfas ma1S caras os ambIentes e condições onde os nscos a aue estão
SXCOSlos os trabalhadores são maIores

Dada a relevânCia do tema e os cruels dados que mostram la graVidade da
Questão da seguranca no trabalno no BraSIl 'Jue não podem esperar oor uma
reforma mEUS profUnda em todo o sIstema de seguro de aCIdente do trabalhO na
Pais. peço aos ilustres Pare<; que aprovem o quanto antes este Projeto de Lei
cue. IndIscutIvelmente, abre o mercado de seguro de aCidentes do trabalho
POSSIbilitando ao empregador a liberdade ae poder melhor proteger seus
empregados contra 05 riSCOS de aCIdentes ae trabalho em contrapartida as
medIdas de prevenção que o mesmo aevera Implementa:- de acordo com a
,eglslaçáo em vIgor

Sala das Sessões. em 17 de marçode t999

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTltLOVlII
Da Ordem Social

CAPiTCLOlJ
Da Seguridade Social

SEÇÃO 111
Da Previdência Social

Art. 201 - A previdência social sera organizada sob a fonna de regime
geral. de caráter contributivo e de filiação obrigatória. observados criterios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuaria!. e atendera. nos lennos da lei. a-

I - cobertura dos eventos de doença. invalidez. morte e idade avançada:
li - proleção à maternidade. especialmente à gestante:
II1 - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involunttirio:

CÓDIGO CIVIL

LEI N° 3.071, DE 01 DE JANEIRO DE 1916

CódlgoCn'lf

PARTE GERAL
Disposição Preliminar

Art. I'· Este Código regula os direitos e obrigações de ordem privada
concernentes às pessoas. aos bens e às suas relações.

Art. 2' • Todo homem é capaz de direitos e (lb_rjgªç!i.!:.~Jla.m:denu.:"'il. 
Art. ;;0 -A-IehlâlJ<ii'SlÍfigue-êiitrê itãcionais e estrangeiros quanto à

aquisição e ao gozo dos direitos civis.
Art. 4° - A personalidade civil do homem começa du nascimento com

vida: mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascimro.
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DECRETO-LEI N° 73, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

DISPÕE SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE
SEGUROS PRIVADOS. REGULA AS
OPERAÇÕES DE SEGUROS E RESSEGUROS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPiTULOm
Disposições Especiais Aplicáveis ao Sistema.

Art. 24 - Poderão operar em seguros privados apenas Sociedades
Anônimas ou Cooperativas. devidamente autorizadas.

Parágrafo único. As Sociedades Cooperativas operarão unicamente em
seguros agrícolas. de saúde e de acidentes do trabalho.

LEI 1'\0 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE A ARBITRAGEM.

CAPíTL1..01
Disposições Gerais

Art. ]O - As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem
~ara dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

Art. 2° - A arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das
partes.

§ 1° Poderão as partes escolher. livremente, as regras de direito que serão
aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à
ordem pública

§ 20 Poderão. também. as partes convencionar que a arbitragem se realize
com base nos princípios gerais de direito. nos usos e costumes e nas regras
internacionais de comércio.

PROJETO DE LEI
N~ 348, DE 1999
(Do Sr. João Pizzolatti)

Dispõe sobre a reciclagem de pneus inserviveis e dã outras
providências.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CO~RCIO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO
(MtRITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
ART. 24, Ir)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 - As empresas fabricantes e as importadoras de pneus
no Brasil são responsáveis pela coleta e reciclagem dos produtos inserviveis,
sendo que. no caso das indústrias. a proporção deverá ser defmida pelo
órgão ambiental federal e, no caso das importadoras. cujas atividades ticam
permitidas nos termos desta, a reciclagem é obrigatória na proporção de um
pneu para cada outro importado. seja ele novo. usado, recauchutado ou
carcaça

Art. 2° - Ao órgão ambiental federal, diretamente ou através
dos óraãos estaduais integrantes do SISNAMA - Sistema Nacional do Meio
Ambi:nte. incumbe a aprovação dos projetos de reciclagem dos fabricantes
brasileiros, de imediato detinindo a forma desta e, a cada CfiCO anos.
estabelecendo o percentual a ser exigido. levando sempre em conta as
necessidades do meio ambiente nacional.

Art. 3° - Antes de iniciarem suas atividades de importação de
pneus, as empresas deverão submeter ao órgilo ambiental federal ou
estadual, integrante do SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente
de sua jurisdição, os seus projetos de implantação de usinas de reciclagem,
os quais terão o objetivo primordial de destruir a carcaça, recuperar,
desvuleanizar e regenerar a borracha, para utilização como matéria-prima de
novos prodUIDS.

Art. 4° - A apreciação dos projetos mencionados nos artigos 2'
e 30 deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação.

Art. 5° - As importadoras ou fabricantes de pneus que não
possuam usinas de reeiclagem poderão contratar empresas que já tenham
seus projetos aprovados de acordo com esta lei.

Art. 6° - As importações de pneus estão condicionadas à
reciclagem prévia de idênticas quantidades, salvo nos primeiros 5 (cinco)
anos da vigência desta lei. caso em que esta obrigação deverá ser cumprida
no prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de cada liberação em
porto brasileiro, observado ainda o disposto nos parágrafos seguintes.

§ 1° - Para garantir o dISposto nesta lei. as empresas com
usinas"em implantação ou aquelas nas condições do artigo 5° obrigam-se a
efemar ao órgão ambiental federal, em conta de poupança vinculada por
ocasião do despacho aduaneiro, as seguintes quantias. por unidade de
produto ímportado:

R$ 2,00 (dois reais) -pneu de automóvel
R$ 4,00 (quatro reais) - pneu de automóvel c:::
R$ 10.00 (dez reaisl- pneu de caminhão
R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por Kg - demais casos

§ 2' - Os valores mencionados acima serão
semestralmente corrigidos.

Art. 7' - Para o lim de dar cumprimento às determinações
desta lei. as empresas importadoras e as fabricantes poderão. a seu criterio.
substituir o tipo de pneu a ser reciclado. observadas as proporções de valor
ou_peso. confonne estabelecido no l° do art. 6°.

-'
Art. 8° - Oórgão ambiental federal. diretamente ou atrnvés dos

órgão< estaduais integrantes do SISNAMA - Sistema Nacional do Meio
Ambiente - fiscalizarã as usinas de reciclagem e emitira certificados de
produção.

Art. 9' - Após o cumpnrnento das obrigações de reciclar,
ficam liberados os depósitos vÍIIC'uJadüs e respectivos. rendimelltO$

Art. 10' - Não cumpridas as obngações a que se relere o art. 6'
o órgão ambiental federal farà uso dos valores depositados em conta
vinculada e respectivos rendimentos. para promover a reCiclagem das
mercadorias a que eies se vincuiaram,

Art. 11° - Esta lei entra em vígor na data da sua publIcação.

Art. 12° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTmCAçÃO

A discussão que o tema deste projeto levantou na Câmara
Federal mostra a neccssichde de se g3:u'"ltir a reciclagem do pne~ !.".ser"h'zL
independentemente de sua origem - importado ou prodUZido no Brasil.

Não sendo biodegradàvel. o produto se toma um lixo
in!L~ej1Í\'el que se aC'.Jmu!a nos terrenos b21dics, fundo àe qUl.'1t.:!! e beiraE
de estrada Nestas condições. recebe e guarda a :igua das chuvas se
translormando em cnadouro de msetos transmissores de den~e. malana e
Qutras doença~ endétnicas Se qndmad(l. li(\era uma gram:te ~l\'a.ntida~1e de
gases derivados do enxofre, que causam a chamada "chuva àClda", e a
dioxma. uma substância nociva a SilUoe e ao meIO-ambiente

. Paradar. solução aos diversos prohlemas que o pneu inser\"ivel
g~ra. preCIsa-se msmmr a obng:i..;:30J do: rcdd~. !2.n!O p:rra c produtor
nacIOnal quanto para o importador - este na proporção de um para um e.
aquele. segundo parâmetro a ser lixado pela autoridade ambientaI lederal

1Cl;,Este tratamento diferenciado tem como fundamento a natureza
da atividaOC .cmprcsarial 00 fabTieantc nadooa!, inegavelmente impu1sora
do desenvolvlDlento e da geração de empregos. Ao órgão ambiental federal
~ pois: levan~o ~ conta os níveis de agressão ambiental, sem gerar
eXl?êncUlS- m:tposswcJS. de sereI!' cumpridas, definir a proporção. da
reCIclagem que lhes compete. 1 ,
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Sala das Sessões. em /t de ;[JiJ- i'\ de 1999

CAMARA DOS DEPUTADOS
E R R A T A

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente:)

ONDE SE LE::

PROJETO DE LEI Nº 4.828, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM NO 1.348/98

Dispõe sobre à produção, o comércio e a fiscallzação de sementes, e dá
outras provídências.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; DE
AGRICULTURA E POL!TICA RURAL; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ME:RITO E ART.
54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

LEIA-SE:

PROJETO DE LEI Nº 4.828, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM Nº 1.348/98

Dispõe sobre a produção, o comércio e a fiscalização de sementes, e dá
outras providências.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; DE
AGRICULTURA E POL!TICA RURAL; DE CIENCIA E TECNOLOGIA COMUNICACAO E
:NFORMATICA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ME:RITO E ART. 54); É DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11. À COMISSAO
ESPECIAL, NOS TERMOS DO ART. 34, INCISO 11, DO REGIMENTO INTERNO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS)
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o SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) -
Ato da Presidência. O Presidente da Câmara

dos Deputados, no uso de suas atribuições regimen
tais, resolve criar, nos termos do artigo 34, inciso 11,
ele o art. 33, § 1Q, todos do Regimento Interno, Co
missão Especial, composta por 31 (trinta e um)
membros, destinada a apreciar e proferir parecer ao
Projeto de Lei nQ 4.376, de 1993, do Poder Executi
vo, que "Regula a falência, a concordata preventiva
e a recuperação das empresas que exercem ativida
de econômica regida pelas leis comerciais, e dá ou
tras providências.

Assina o Deputado Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) -
Ato da Presidência. Em aditamento ao Ato da

Presidência que cria, nos termos do § 2Q, do artigo

202, do Regimento Interno, a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição nQ 175, de 1995, do Poder Executivo,
que "Altera o Capítulo do Sistema Tributário Nacio
nal", esta Presidência decide modificar o número de
sua composição, de 31 (trinta e um) para 36 (trinta e
seis) membros.

Assina o Deputado Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Deputado Caio Riela.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srªª e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna, no Pequeno Expediente, fazer al-
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guns comentários a respeito do que est~mos viven
ciando desde que chegamos aoCongressc!/Nacional.

As rádios e os jornais mostram as discussões
que se aprofundam nesta Casa, quando surgem no
vidades que espantam o povo brasileiro. Pessoas de
bem, chefes de família, pessoas da sociedade ficam
indignadas com o que acontece hoje no cenário nacio
nal, nas mais diferentes unidades da Federação. Refi
ro-me aos escândalos descobertos pelas Comissões
Parlamentares de Inquérito do Senado Federal que in
vestigam o sistema financeiro e o Poder Judiciário.

Estamos todos vendo, principalmente os que
nos honraram com o seu voto, nos mais diferentes
segmentos, que a situação não é nada boa para o
nosso País.

Pertencemos ao Partido Trabalhista Brasileiro,
PTB, que teve origem no Rio Grande, na fronteira
oeste, de onde vieram Getúlio Vargas e Jango. De
pois de 49 anos, Uruguaiana elegeu seu deputado
federal. Ficamos aqui assistindo de camarote ao ou
trolado fazer investigações, reuniões, para ver' onde
começam os episódios que levaram o País a esta si
tuação lamentável.

Hoje, acompanhando o trabalho da imprensa,
podemos ver que não existe apenas a CPI dos Ban
cos, no Senado Federal. A Procuradoria da Repúbli
ca também vem fazendo suas investigações, e estão
sendo realizadas sindicâncias. internas em órgãos
motivo da CPI, como é o caso do Banco Central. A
própria Polícia Federal está investigando, ouvindo,
buscando informações. Os grandes jornais do País
publicam denúncias e mais denúncias não só contra
o Poder Judiciário, onde a corrupção salta aos olhos,
mas também contra outros Poderes. .

É lamentável, mas o nosso País está voltado
para essas investigações, repito, não só no Poder
Judiciário, onde se vê superfaturamento, escândalos
após escândalos, corrupção e favorecimentos, mas
também no Poder Executivo, O jornal Folha de
S.Paulo denuncia esquema de corrupção no DNER.
Ali, cobram-se propinas em parcelas para que veícu
los em situação irregular sejam liberados. Há um es
quema de propina em um órgão do Ministério dos
Transportes, e o próprio Ministro abriu sindicância
para apurar as denúncias.

Da mesma forma, o Correio Braziliense, edição
.de hoje, na página .12, na coluna de Mirian Guaracia
ba, intitulada "Que tal a CPI da Agricultura", diz que "o
Ministro Francisco Turra recebeu mais de 1.500 pági
nas de evidências de desvio de mais de R$30 milhões
do Programa de Fruticultura do Nordeste".

o Ministro Francisco Turra recebeu denúncias e
mais denúncias. A imprensa joga contra a opinião pú
blica, a opinião pública joga contra esta Casa. Enfim, é
a classe política em baixa, a imprensa em alta e o País
que se afasta de seus objetivos principais: cada vez
mais perseguir o desenvolvimento e o progresso.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, precisamos
ouvir o clamor das ruas; é necessário focalizarmos
nossa atenção nessa área, exercermos um papel
fundamental; precisamos não de uma agenda positi
va, construtiva, na palavra e no discurso, mas que
na prática possamos corresponder às expectativas
da comunidade. A sociedade exige resposta.

Sr. Presidente, temos de tomar uma atitude,
agir. Se tiver de se instalar mais CPI, que sejam ins
taladas: na agricultura, nos transportes, não interes
sa onde. Mas que possam ajudar casualmente os
Ministros do Transporte e da Agricultura, nossos
conterrâneos, pessoas da mais alta conduta, pes
soas sérias, responsáveis. Mas nos bastidores, nos
escalões, há fiscais em todos os lugares, pessoas
roubando o povo, e este clamando por assistência.
O 1Q de maio está chegando, e há uma expectativa
do povo no sentido de que se aumente o valor do
salário mínimo, porque não dá para continuar como
está. Temos o papel fundamental, a responsabilida
de, o compromisso de buscar esta saída.

Por isso, faço um apelo desta tribuna, como
único Deputado pelo Partido Trabalhista Brasileiro
do Rio Grande do Sul, ao Senhor Presidente da Re
pública, que acaba de chegar do exterior, do Primei
ro Mundo, para que junto às lideranças dos partidos
que compõem esta Casa seja traçado um roteiro, um
programa, a fim de tirar o País da lama, de tantos
desvios, desse caminho cheio de obstáculos ~ o le
var ao caminho do progresso, do avanço. Isso só
será possível se tivermos, a partir desta semana, a
oportunidade - depois desse feriado, que afasta to
dos do centro da discussão - de apresentar no dia
a-dia as disc.ussões sobre esses assuntos tão impor
tantes, e, com certeza, a opinião pública haverá de
ajudar a encontrar uma solução para todas essas
questões.

O Ministro Francisco Turra anunciou hoje a
maior cÇ>lheita de grãos da história do País, 83 mi
lhões. Sr. Presidente, poderíamos ter mais de 100
milhões, se não fosse essa roubalheira, esses des
vios em nosso País.

Finalizo, apelando ao nosso Presidente e aos
Líderes dos diversos partidos que compõem esta
Casa no sentido de que somem esforços a fim de
buscar soluções para ajudar nosso País a 'resolver
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essas questões, porque estamos aqui não só para Registro o meu apelo - urgente - para que se-
fazer aquilo que a sociedade nos pediu, mas para jam socorridas aquelas populações que estão à bei-
cumprir nosso dever e honrar o voto que nos foi fa- ra da falência e necessitadas de ajuda emergencial.
cultado pelo povo nas urnas. Encaminharei requerimento ao Sr. Ministro dos

Era o que tinha a dizer. Transportes, por intermédio da Mesa da Câmara dos
O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem revi- Deputados, para que sejam tomadas providências

são do orador.) - Sr. Presidente, srM e Srs. Deputa- imediatas.
dos, venho hoje à tribuna fazer veemente apelo ao O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
Ministro dos Transportes para que S. Exª socorra os do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
moradores de vinte municípios da Rodovia Transa- desejo reafirmar desta tribuna a nossa disposição de
mazônica. Devido às chuvas que caem na região há aplicar neste plenário a operação padrão, começan-
sessenta dias, estes municípios estão completamen- do pelo art. 155 do Regimento Interno.
te isolados. A estrada, de Itaituba a Pacajá, em um Nenhum requerimento de urgência urgentíssi-
trecho de mais ou menos 500 quilômetros, transfor- ma, a depender deste parlamentar - o Regimento
mou-se em um verdadeiro atoleiro. A economia des- me protege nesse aspecto -, será aqui votado sem
tes municípios está paralisada e o povo está passan- que primeiro se delibere sobre projeto de minha au-
do por verdadeiras privações. toria para o qual foi aprovado, em 2 de junho do ano

Sr. Presidente, fazemos apelo às autoridades passado, regime' de urgência urgentíssima.
competentes para que providenciem socorro ur- Refiro-me ao Projeto nº 1, de 1995, que se re-
gente àquelas populações. Sabemos que não é fere ao salário mínimo e ao interesse de 18 milhões
possível recuperar a estrada nessa época inverno- de aposentados e pensionistas. A resposta dada
sa. O povo solicita o envio de tratores para retirar pelo Deputado Michel Temer à questão de ordem
os carros e caminhões - com bois, madeiras - en- por mim formulada na última terça-feira foi a de que,
calhados. na próxima terça-feira, no Colégio de Líderes, será

Os municípios mais atingidos são Medicilân- decidida a posição desta Casa quanto ao salário mí-
dia, Uruará, Pacajá, parte de Altamira, Brasil nimo. Estou ainda com uma expectativa positiva em
Novo, Rurópolis e Itaituba, todos com produção relação a iss,o.
agrícola invejável por estarem situados nas áreas Hoje, 22 de abril de 1999, estamos chegando
mais férteis da Amazônia. Seus solos têm-se mos- aos badalados 500 anos - falta um ano. No próximo
trado propícios à plantação de café, cana-de-açú- ano, a esta mesma hora, estaremos comemorando
car e cacau. Hoje são prisioneiros do seu próprio os 500 anos de descobrimento do País.
destino. Foram instalados na região em função da É importante fazer uma pequena reflexão. Po-
estrada, e não a estrada em função dos municí- deríamos retroceder ao ano de 1888 e dizer que no
pios. E hoje só temos promessas. Os prefeitos es- mês de maio estaremos chegando aos 111 anos da
tão se queixando, apelaram ao Ministro dos Trans- abolição da escravatura; no próximo 20 de novem-
portes, assinaram com os Ministérios convênios bro, celebraremos os 303 anos da morte de Zumbi
que não foram cumpridos. Enfim, são só promes- dos Palmares, líder da comunidade negra. Podería-
sas. E assim vão apelando todos os dias, inclusive mos dizer que no próximo 1º de maio o salário míni-
por meio do jornal O Liberal. mo completará 61 anos e que ele vale hoje apenas

Reconhecemos que a situação é muito grave e 25% do seu valor em 1940, baseado no decreto de
que o DNER não tem como solucionar o problema 1938.
nesta época pesada do inverno que se abate sobre Por outro lado, Sr. Presidente, o PIB cresceu
a região. Entretanto, a população reclama da falta de 495% desde 1940, o que demonstra aumento na
condições para socorrer as viaturas que estão atola- concentração de renda do País. Portanto, temos o
das nos referidos trechos, deixando as populações dever de dizer, desta tribuna, que o salário mínimo
daqueles municípios sem abastecimento e com o es- pago a um cidadão, apenas no que diz respeito à
coamento de sua produção prejudicada. Nesta situa- sua alimentação, corresponde a 51 centavos. Em
ção estão também todas as outras cidades da Ama- matéria de proventos, tanto o aposentado quanto o
zônia que dependem da Rodovia Transamazônica e pensionista, que ganham salário mínimo, não conse-
que um dia acreditaram nas promessas de vários guem comprar nem remédio com 130 reais, e o de-
governos de manter a referida rodovia federal em semprego vigente é o maior de toda a história, ultra-
condição de trafegabilidade. passando o patamar de 20% nas Capitais. Temos
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de dizer ainda que a taxa de juros praticada no País
é a mais alta do mundo.

Conforme muito bem disse o Deputado Caio
Riela, a corrupção impera no País. Basta verificar
o montante de CPI criadas e tanta gente querendo
que elas não funcionem. Então, para a corrupção
há dinheiro, mas para o aposentado, para o pen
sionista, para o mercado produtivo, para a geração
de emprego, para a educação e para a saúde não!
V. Exll, Sr. Presidente, que é médico e conhece
profundamente o assunto, sempre demonstra, com
propriedade, que a saúde está falida em nosso
País.

O balanço que faríamos ao chegar às margens
dos 500 anos do Brasil é muito negativo. Disseram
que a saída seria privatizar tudo, que se privatizas
sem o mercado, resolveriam o problema e, aí sim,
teríamos dinheiro para investimento no campo so
cial. O que não privatizaram, a não ser o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Federal? Privatizaram
tudo. E qual o resultado? O que temos de positivo? A
inflação está de volta. Que investimento temos no
campo social, do qual poderíamos nos lembrar nesta
oportunidade? Praticamente nenhum.

O quadro é lamentável. Por isso volto a fazer
um apelo a esta Casa no sentido de que não se omi
ta. Já está se omitindo em relação às CPI. Concordo
com o deputado do PTB, meu conterrâneo: a Câma
ra dos Deputados está se omitindo, porque não está
participando da CPI. Estamos olhando, como se
nada disso tivesse a ver conosco.

Espero que pelo menos em relação ao salário mí
nimo, já que estamos praticamente a uma semana do 1Q

de maio, esta Casa também não se omita. Que vote e
delibere sobre a matéria. Repito sempre esta frase: cada
um deve votar de acordo com sua consciência.

Se não quiserem aprovar o projeto que defen
demos, e que outros deputados também defendem,
mas um outro, por exemplo - há um projeto que visa
reduzir os benefícios dos aposentados e pensionis
tas -, que desvincula o salário mínimo da Previdên
cia, que o façamos. E ÇI. história vai mostrar isso.

Engessaram a Constituição quando fixaram o
teto em 1.200 reais, afirmando que esse valor cor
respondia a dez salários mínimos. Na época, eu dis
se que isso era mentira: "Vão ser dez salários míni
mos agora. Quando o salário mínimo subir, vocês
vão manter os 1.200 reais". E mantiveram! Tem de
ser no mínimo 1.300 reais, mas está em 1.200. E se
o salário aumentar, o teto não vai subir?

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que a história
prova que este País não respeita principalmente

seus idosos e suas crianças. Não respeita mesmo! E
o melhor exemplo que posso dar é o do teto mínimo.
O teto está engessado, cravado em 1.200 reais. No
momento de sua aprovação, eles disseram que
eram dez salários mínimos. Não eram dez salários
mínimos coisíssima nenhuma! Não são e também
não o serão no futuro.

Alertei, a quem estava para se aposentar, para
o fato de que não iriam respeitar direito adquirido. É
outra mentira! Haviam dito que o valor da aposenta
doria seria a média dos últimos trinta e seis meses.
Agora já falam nos últimos cinco anos, nos últimos
dez anos e até em todo o período, o que irá reduzir à
metade a aposentadoria do trabalhador.

Era isso que tinha a dizer.
O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados, farei uma análise importante das priori
dades sobre as quais o Presidente da República
tem-se mantido absolutamente congelado. Quando
vemos o nosso Presidente viajando e se referindo ao
Brasil, parece que o País vai muito bem.

A observação que vamos fazer nesta tarde é
importante, e o Governo tem de priorizar a criança
brasileira, alicerce para o futuro deste País que que
remos construir com solidez.

Só a educação combate a exploração infantil.
Por ser um defensor intransigente do princípio

de que todos devem ter direito à educação, direito
justo e garantido pela Constituição Federal, causa
me revolta constatar o aumento exorbitante do nú
mero de casos de exploração do trabalho infantil em
todo o mundo.

O 152 Congresso Mundial sobre Segurança e
Saúde no Trabalho, realizado em São Paulo, pela
primeira vez abriu espaço exclusivo para discutir a
exploração infantil em nosso País. Os números são
monstruosos em todos os sentidos: 250 milhões de
menores exercem algum tipo de atividade remunera
da em todo o mundo; somente no Brasil, são aproxi
madamente 1 milhão e 300 mil menores de quatorze
anos no mercado de trabalho.

Estudos da Organização Internacional do Tra
balho indicam que 12 milhões de trabalhadores in
fantis sofrem algum tipo de acidente por ano. Des
ses, 12 mil chegam a morrer.

Não sei o que choca mais: a realidade dos nú
meros ou a ignorância daqueles que "apenas" co
bram punições severas para os empregadores. Isso
não basta! Existem alternativas concretas para ame
nizar esse problema, mas alguns "especialistas de
plantão" geralmente se voltam contra elas. ",:
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Vou mencionar apenas um exemplo adotado
pelo Governo de Goiás entre 1995 e 1998, citado
pelo saudoso sociólogo Herbert de Souza como um
dos modelos de programas sociais no Brasil, porque
se aproxima do preceito do correto, que deu exce
lentes resultados: a obrigatoriedade de manter a
criança na escola, com freqüência controlada, manti
da pela família durante todo o ano, para poder rece
ber benefícios sociais como pão, leite e cesta de ali
mentos. Na verdade, é como se fosse um contrato:
criança na escola, certeza de comida na mesa.

Esse mesmo exemplo foi implantado com su
cesso em outros estados e agora está sendo adota
do pelo Governo do Distrito Federal, por meio do
Programa de Fortalecimento das Famílias de Baixa
Renda.

Para aqueles que consideram isso uma "boba
gem paternalista", leio agora, na íntegra, uma das
conclusões a que chegaram os participantes do
Congresso de São Paulo:

Os estudiosos dessa realidade no Bra
sil chegaram à conclusão de que, para erra
dicar o problema, são necessárias várias ini
ciativas. Punir apenas os empregadores não
elimina o problema. É preciso dar condições
às famílias de sobreviverem sem ajuda das
crianças e conscientizá-Ias da necessidade
de manter os filhos na escola.

Trata-se apenas de uma das alternativas que
podem ser adotadas a curto prazo no Brasil. No mí
nimo, se o programa não sofrer solução de continui
dade por questões políticas, poderá ser garantido à
criança pelo menos o ensino fundamental completo,
quem sabe até a 8!il série. Entendo ser muito melhor
do que milhões de casos de crianças que sequer
chegam a conhecer um lápis ou uma folha de cader
no, uma realidade no País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De
putados, a epidemia de Aids é uma realidade mun
dial. Aqui no Brasil já é uma das doenças que mais
matam pessoas entre 15 e 24 anos de idade. O Mi
nistério da Saúde, preocupado com esse e outros
dados, tem veiculado campanhas educativas de pre
venção.

Nessas campanhas, procura orientar a popula
ção sobre o uso de preservativo, sobre quais as for
mas de contágio, alertando principalmente sobre a
contaminação por seringas compartilhadas, que tem
sua interpretação dúbia, com crítica ao preconceito

que muito nos tem envergonhado e atrapalhado no
processo educativo.

Foi realizado em Orlando, Estados Unidos, um
Fórum para o Tratamento do HIV na América Latina,
em que foram discutidas as várias formas de aplicar
o coquetel anti-Aids e como alguns países estão
conseguindo vencer a luta contra a epidemia.

Segundo o fórum, as internações de doentes
portadores do HIV foram reduzidas pela metade, fa
zendo com que as infecções causadas pela Aids
também diminuíssem. Um exemplo é o Estado do
Rio de Janeiro: em 1995, foram 1.897 mortes provo
cadas pela Aids; três anos depois, o número foi de
976, de acordo com a Coordenação Nacional de
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/Aids).

Outros dados obtidos no fórum dão-nos conta
de que cerca de 1,6 milhão de pessoas estão infec
tadas pelo HIV, no mundo. Estima-se que o gasto
per capita anual com cada pessoa infectada fique
entre 800 e 8.030 dólares. Os gastos no Brasil são
oriundos principalmente da distribuição gratuita dos
remédios do coquetel anti-Aids pelo Governo. Só em
1998, as DST/Aids consumiram 423 milhões de reais
em medicamentos, o que tem provocado, em Brasí
lia, muita discussão sobre o critério de distribuição,
fazendo com que os ricos portadores da doença
também recebam gratuitamente, causando aborreci
mentos às classes mais humildes e necessitadas.
Discute-se, no entanto, a possibilidade de fazer com
que as pessoas com poder aquisitivo mais e/evado
tenham a oportunidade de também adquirir o remé
dio, porém, pagando pelos mesmos.

Além do Brasil, a Argentina e o Uruguai forne
cem gratuitamente as drogas. Já a Colômbia e o Mé
xico distribuem parte dos medicamentos. Nos de
mais países da América Latina, não há distribuição.
Cerca de 90% das pessoas infectadas moram em
países em desenvolvimento, nas regiões da África,
Ásia e América Latina.

Segundo informação do DST/Aids, além de dis
tribuir os medicamentos, o Governo também oferece
aos infectados 110 laboratórios que realizam exa
mes de carga viral - que conta a quantidade de HIV
no sangue - e contagem de CD4, uma célula de de
fesa que mostra a situação do sistema imunológico
do paciente.

Grupos de risco, todos sabem, não existem
mais. A Aids não é mais uma doença de grupos dis
tintos, ela é de todos, atinge todas as classes so
ciais. A prevenção só vai funcionar se todos tiverem
mais respeito à própria vida e à vida do outro e para
rem de menosprezar as "pequenas probabilidades".
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Além desses problemas, existe outro, o psico- zes é até melhor prestar a elas um serviço de atendi-
lógico. Aqueles que se contaminaram precisam de mento em casa, em um sistema que possa transmitir
nossa compreensão e solidariedade. O convívio, a conhecimento, educação e saúde a seus familiares.
amizade, o abraço não transmitem a doença, trans- Esse sistema de atendimento e internação do-
mitem o que de mais precioso podemos dar, que é o miciliares ajudará não só no sentido de transmitir co-
apoio de que eles mais precisam. Os HIV positivos nhecimentos sobre saúde, como também proporcio-
são gente como nós. A Aids está espalhada no nos- nará a esses pacientes melhor qualidade de assis-
so meio, não vamos ignorá-Ia. tência, como acompanhamento psicológico adequa-

O Ministério da Saúde vem promovendo o trei- do para que eles possam dar continuidade ao trata-
namento de professores e preparando manuais de mento, e significará também economia para o siste-
educação sexual sobre doenças venéreas e Aids. ma, uma vez que reduzirá o número de internações
Ainda mais, os programas de IEC (Informação, Edu- hospitalares.
cação e Comunicação) têm buscado educar os bra- Esse tipo de atendimento domiciliar já existe
sileiros sobre a transmissão e prevenção da Aids. em algumas cidades do Estado de São Paulo, Rio

Desde 1988, o Ministério da Saúde tem procu- de Janeiro e outras; não se trata de um privilégio,
rado descentralizar os serviços necessários de DTS mas de um tipo de atendimento comum nos países
e HIV, para ser entregue a cada indivíduo por meio do Primeiro Mundo.
de macrorregionais, que são centros de referência O atendimento e internação domiciliares são
voltados para as necessidades de uma região espe- importantes para que a população que só tem o
cífica. Cada estado também tem o seu próprio comi- SUS - Sistema Único de Saúde - possa contar com
tê sobre a Aids, que presta conta ao Ministério da esse tipo de serviço. Esse sistema é válido inclusive
Saúde mensalmente. Em adição, os centros de refe- para diminuir o tempo de internação daqueles que
rência nacional, universidades e hospitais, desenvol- são submetidos a médias e grandes cirurgias, pois
vem pesquisa sobre Aids e dão treinamentos. Tais eles podem ter o término do seu acompanhamento
instituições são subsidiadas pelo Governo Federal em suas próprias casas.
ou por instituições nacionais e internacionais. A segunda questão refere-se a uma solicitação

Todas essas medidas, tomadas pelo Ministério feita pela OAB de Campinas, cidade que represento
da Saúde em números, têm trazido um respaldo po- nesta Casa, no sentido de contribuir com os colegas
sitivo no que se refere aos serviços prestados, mas da Comissão de Reforma do Poder Judiciário.
para alcançarmos um total rendimento o povo brasi- Citamos como exemplo a cidade de Campi-
leiro deve se conscientizar mais e os órgãos respon- nas, onde há cerca de 6 mil processos cíveis e cri-
sáveis devem tomar medidas ainda mais eficientes, minais tramitando em cada uma das varas da co-
com o intuito de envolver o máximo da população marca. A relação de juízes chega a ser de um para
brasileira. 250 mil habitantes, contrastando com a necessida-

Era o que tinha a dizer. de de, no mínimo, um para 50 mil habitantes, con-
Durante o discurso do Sr. Edinho Bez, forme preconizado pela OAB de Campinas. Obvia-

o Sr. Dr. Hélio, § 2º do art. 18 do Regimento mente, essa inoperância do sistema colabora com
Interno, deixa a cadeira da presidência, que a impunidade e com a desesperança, ingredientes
é ocupada pelo Sr. Caio Riela. fundamentais para o aumento da violência em

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Com a pa- nosso meio.
lavra o Sr. Deputado Dr. Hélio. No início da próxima semana, estaremos em

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do São Paulo, juntamente com os membro da OAB-
orador.) - Sr. Presidente, srilll- e Srs. Deputados, Campinas e do Ministério Público, levando ao De-
gostaria de chamar a atenção dos nobres pares para sembargador Dr. Dirceu de Melo, Presidente do Tri-
duas questões. A primeira está relacionada ao siste- bunal de Justiça de São Paulo, reivindicações relati-
ma de saúde vigente e a projeto de lei que esta se- vas à ampliação do Judiciário local, com instalação
mana apresentei a Casa no sentido de que o Siste- de mais varas de julgamentos, para atendimento à
ma Único de Saúde possa prestar assistência e in- população de Campinas e regi~o.

ternação domiciliares àqueles que já atingiram a ter- Estaremos encaminhando ainda hoje à Comis-
ceira idade. Hoje, dezenas de milhares de pessoas são que trata da reforma do Judiciário este exemplo,
de nosso País são portadoras de determinadas para contribuir com critérios qlJe norteiem a amplia-
doenças crônico-degenerativas. Por isso, muitas ve- ção e a modernização dos serviços nas diferentes
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comarcas dos estados e dos municípios brasileiros,
na dependência da necessidade acumulada e da
projeção de acordo com o índice populacional.

São esses os dois assuntos que fiz questão de
trazer a esta Casa. Uma relativa à mudança no aten
dimento do SUS, privilegiando a terceira idade; ou
tra, ligada à Justiça, que precisa ser ampliada e me
lhor qualificada, a fim de tornar-se mais rápida e efi
ciente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srM e Srs.
Deputados, retorno a esta tribuna não para fazer crí
ticas ou abordar algum assunto de interesse especí
fico do País, mas para falar da comemoração a que
comparecemos ontem, em São Paulo, terra hospitalei
ra, para prestar justa homenagem a um dos grandes
homens públicos brasileiros, que completou 69 anos.
Refiro-me ao companheiro tucano, Mário Covas.

Vários Deputados, Ministros de Estado, Gover
nadores e Secretários de Estado lotaram a Igreja da
Sé, junto com mais de 5 mil pessoas, para assistir à
manifestação ecumênica em homenagem ao nosso
companheiro e amigo Mário Covas, pela passagem
de seu aniversário.

Como médico, fiquei bastante feliz em ver o
Governador Mário Covas, naquela idade, transbor
dando energia, vitalidade e otimismo, especialmente
em um momento - eu diria - da pior fase de sua
vida, pois submeteu-se a uma cirurgia para extirpar
um tumor vesical e está-se submetendo, agora, a
um dos tratamentos mais dramáticos que fazemos
na Medicina: a quimioterapia, tratamento que arrasa
com o ser humano, deixa o indivíduo prostrado, anê
mico, apático, adinâmico.

Fatta ainda uma sessão de quimioterapia - S. Exª
será submetido a quatro -, mas Mário Covas está
com uma energia de fazer inveja a qualquer um de
nós: corado, alegre, sorridente, confiante. S. Exª fi
cou muito feliz também com os discursos dos bis
pos, do rabino e de outros representantes de institui
ções religiosas, que demonstraram claramente res
peito por aquele homem público, por conta de sua
seriedade, sua honestidade, sua competência, sua
capacidade laborativa e de resolver os problemas do
seu estado, mostrando caminhos para o futuro. To
das essas pessoas que usaram da palavra manifes
taram o desejo de ver S. Exª sadio, em condições
de prestar valorosos serviços ao nosso País nos
próximos anos.

Quero registrar também a maneira cavalheires
ca, educada como o Deputado Paulo Kobayashi e a

Deputada Zulaiê Cobra nos receberam - aliás, dois
valorosos deputados por São Paulo -, o que me dei
xou imensamente grato. Também quero dizer a
quem pensa de modo diferente que se prepare, por
que Mário Covas ainda prestará grandes serviços ao
nosso País, se Deus quiser!

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srM e Srs.
Deputados, amanhã o Sr. Presidente da República,
em solenidade realizada no Palácio do Planalto, assi
nará os primeiros convênios - cerca de oitenta a cem
municípios serão beneficiados - para aplicação da Lei
nº 9.533, que institui o Programa de Renda Mínima
para a Educação e Atividades Socioeducativas.

Quero realçar o significado desse evento e me
congratular com o Sr. Presidente da República, que,
depois de longo tempo, dá início à aplicação desse
projeto por intermédio do Sr. Ministro da Educação e
do comitê gestor do programa, que tem à frente a
Profª. Sônia.

Na verdade, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
espero que esse seja apenas o início de um grande
e revolucionário programa que venha a aplicar no
País a lei da igualdade de oportunidades na escola,
que não se limite ao fato de abrir a escola, nomear o
professor e estabelecer que ali existe vaga para a
criança que mora naquele bairro, vila ou cidade, mas
sim, que a administração pública providencie para
que todas as crianças tenham acesso à escola.

O objetivo desse programa que se inicia ama
nhã é assistir às famílias que, por carência, não têm
condições de colocar ou manter os filhos na escola.
Se hoje comemoramos o fato de 95% das crianças
estarem matriculadas na escola, temos a lamentar
que grande contingente delas, algo entre 1 milhão a
2 milhões, ainda não se matricularam. Não é menos
grave o fato de milhões de crianças evadirem das
escolas ou as freqüentarem sem aproveitamento
adequado.

Sr. Presidente, parlamentares desta Casa e eu
participamos da feitura dessa lei, aprovada por una
nimidade tanto na Câmara como no Senado, para
darmos condições às crianças de parar de trabalhar
ou perambular pelas ruas, enfim, de sair do abando
no a que estão relegadas, a fim de que venham a ter
escola e recebam, por meio da família ou da escola,
suplementação alimentar necessária e ajuda nas ta
refas escolares. Assim elas teriam como acompa
nhar os estudos.

Gostaria de fazer à sociedade brasileira uma
pergunta que sempre me faço: o que será das crian-
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ças de hoje se não freqüentarem à escola? Que te
rão a fazer na sociedade?

Por isso espero que essl;\ campanha feita nes
ses cem municípios pioneiros seja apenas o começo
de uma campanha que, em uma primeira etapa, ve
nha atingir a metade dos municípios brasileiros e,
em uma segunda, imediata e concomitantemente,
todos os municípios brasileiros, para podermos co
memorar o Programa Toda Criança na Escola, como
a grande oportunidade de construirmos um país
mais justo, com melhor distribuição de riqueza, com
mais desenvolvimento e mais paz.

É isso que espero esteja começando amanhã.
E, para gáudio de toda a Casa, tenho certeza da im
portância desse ato tão significativo do Senhor Pre
sidente da República.

Gostaria que a Nação, nesse evento que se
realizará amanhã, pudesse se espelhar e que, em
cada recanto deste País, o Prefeito, o Vice-Prefeito,
o Vereador, o Secretário de Educação, o Secretário
de Saúde, a Professora da escola, o Sindicato e as
Associações de Pais e Mestres se mobilizassem
nessa campanha nacional para colocarmos todas as
crianças na escola e podermos dizer que no Brasil a
escola está melhorando de qualidade e está-se de
mocratizando. A escola é feita para todos: para
aqueles que podem, para aqueles que podem me
nos, enfim, para toda a sociedade.

O SR. DEUSDETH PANTOJA (PFL - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para
externar protestos do povo paraense e alertar a
bancada e as lideranças políticas de meu estado
para as atitudes de quem de direito, que, em ini
ciativas de desrespeito e desvalorização ao povo
do Pará, principalmente dos profissionais e traba
lhadores do estado, continua designando para a
direção de órgãos federais ali sediados técnicos
de outras unidades da Federação, em detrimento
dos profissionais locais, prejudicando em alguns ca
sos, a continuidade da ação, até pelo fato do desco
nhecimento da realidade e da necessidade do Esta
do e da Amazônia.

O Pará, como se não bastasse ser um mero
depósito de matéria-prima do Brasil, que urge por
iniciativa e apoio, visando à verticalização industrial
no aproveitamento de seus recursos naturais, não
pode mais conviver com tal situação. Nossos profis
sionais não são reconhecidos. E como exemplo cita
mos a mão-de-obra especializada empregada nos
projetos que exploram nossas riquezas minerais,
cuja maioria absoluta é oriunda de outros estados.

Precisamos mudar esse perfil. O Pará possui
profissionais e trabalhadores competentes, e a ban
cada, bem como as lideranças políticas do estado,
precisam estar mais atentas a esse fato.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este
parlamentar não veio a esta tribuna só para contest
ar, mas também para, com satisfação e em nome do
povo do Pará, em especial das regiões do Baixo To
cantins, sul e oeste do estado, congratular-se com o
Governador Almir Gabriel pela decisão anunciada na
imprensa local de execução do Projeto Alça Viária,
que prevê a construção de pontes sobre os Rios
Guamá, Acará e Moju, integrando a Capital, Belém,
às demais regiões do estado e do Brasil, através de
rodovias. A obra, sem dúvida, representa uma das
maiores ansiedades do povo de minha terra, signifi
cando o rompimento de um dos entraves na busca
do desenvolvimento do estado.

O sistema rodofluvial e aquaviário, atualmente
em uso no trecho Belém/Arapari/Belém, feito através
de barcos, barcaças e balsas, transportando pes
soas, cargas e veículos, além do custo elevado, de
manda de tempo e risco de vida, sujeita o usuário
aos mais diversos tipos de dependência e exigên
cias, fatos contestados pelo desenvolvimento.

Certamente a construção das pontes sobre os
rios já citados merece aplauso não só dos paraen
ses, mas principalmente dos abnegados transporta
dores (éaminhoneiros), que, além de enfrentarem as
péssimas condições das rodovias federais, em espe
cial as amazônicas, sofrem e dependem de um sis
tema que não tem mais sentido existir no Brasil e no
mundo desenvolvido.

A execução dessa obra, além dos benefícios já
citados, significaria a esperança de desenvolvimento
para milhares de paraenses que residem e convivem
em uma das regiões mais carentes do Pará, a do
Baixo Tocantins, que compreende, além de outros,
os municípios de Abaetetuba, Barcarena (Sede do
Projeto Albrás Alunorte), Igarapé-Miri, Cametá, Moju,
Acará, Mocajuba, Baião e Limoeiro do Ajuru.

O povo do Pará, em especial do Baixo Tocan
tins, agradece antecipadamente ao Dr. Almir Gabriel
a execução da obra.

Finalmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, aproveito o ensejo para também, desta Casa,
congratular-me com os municípios de Acará pela
passagem dos seus 124 anos de emancipação, terra
de ilustres guerreiros pela independência do Brasil,
como o cubano Eduardo Angelim, que ali teve o seu
berço natal.
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Sr. Presidente, solicito a V. Exll que meu pro
nunciamento seja publicado no Jornal da Câmara e
divulgado no noticiário A Voz do Brasil.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, a uma semana do dia 12 de
maio o Congresso Nacional e o Executivo silenciam
sobre duas questões cruciais que atingem a maioria
dos brasileiros: o desemprego e a ausência total de
uma política salarial do Governo. A informação veicula
da pela imprensa, tendo como fonte o PSDB, é a de
que o aumento do salário mínimo será de 6 a 8 reais.

Mas, em uma terra em que bancos chegam a
ter 300% de lucro em menos de dez dias com a des
valorização da moeda, em um País em que se corta
dinheiro de merenda escolar, de cesta básica, de
idosos carentes e de deficientes físicos, nada mais
pode provocar espanto. Até por que, diante de um
salário mínimo de cerca de 65 dólares, o pior ainda é
o desemprego. Pior, muito pior do que as taxas de
desemprego - as maiores em cem anos de história
econômica - são as justificativas fabricadas pelo Go
verno. Ainda em 1997, quando as taxas explodiam
negativamente, o Presidente Cardoso disse que "a
sensação do desemprego é maior do que o desem
prego". Em 1998, quando os índices do IBGE já indi
cavam mais de 7% (previsto para 11% no mês de
março) e os do Dieese, 18,1% (para abril) sobre a
População Economicamente Ativa - PEA, o então
Ministro do Trabalho, Edward Amadeo, jurava que
não havia desemprego no Brasil, apenas "uma ten
dência preocupante".

No início do ano a Associação Paulista de Em
presários de Obras Públicas - APEOSP, fez uma
advertência: em função dos cortes feitos apenas no
Programa Brasil em Ação haverá perda de 145 mil
vagas em 1999. Seriam empregos de baixa qualifi
cação, com os quais o Plano Real já acabou por vol
ta de 10 milhões, somando-se aí pouco mais de 3
milhões de empregos na área rural. Em uma avalia
ção comparativa entre vários institutos, o Plano Real
fez em torno de 15 milhões de desempregados com
carteira assinada.

Quando se dignou a tentar explicar o desem
prego ou a sua "sensação", de acordo com o soció
logo Cardoso, o Governo deu as explicações mais
precárias possíveis. A primeira, naturalmente, era de
que o problema era conjuntural. O Presidente cha
mava de "ajuste setorial". "No segundo semestre,
tudo vai mudar", garantiram os Ministros da área
econômica, desde os primeiros dias de 1995. Com
os maiores juros do planeta e uma política antinacio-

nal de abertura irrestrita, a justificativa era falsa, ob
viamente. Uma das melhores e mais cruéis descul
pas era a de que o desemprego seria inevitável no
conjunto de políticas macroeconômicas de combate
à inflação.

Mas o que sempre encheu de ufanismo o Pre
sidente Cardoso foi a explicação de que o desem
prego era estrutural, ou seja, era provocado pela
modernidade do avanço tecnológico. Assim, o pro
blema não seria só nosso, mas mundial. Mas quais
avanços tecnológicos foram introduzidos no plantio
do .arroz, algodão, soja e trigo para desempregar
apenas em um ano, em 1995, mais de 1 milhão de
trabalhadores no campo? Então, como explicar que
exatamente na indústria de bens e capital, segundo
a Abimaq, mais de 1 mil e 200 empresas fecharam,
eliminando para sempre mais de 70 mil empregos?

Um documento recente da Organização Inter
nacional do Trabalho - OIT, faz a ressalva ao discur
so neoliberal do Governo, que busca no mundo a
desculpa para seu próprio fracasso. A Organização
Internacional do Trabalho fala em "exageros sensa
cionalistas", a respeito do impacto da globalização
sobte o desemprego. Para aquela organização, o
determinante ainda na questão do emprego são as
políticas nacionais. Quer dizer, o desemprego foi
provocado por uma política desastrada deste Governo.

O Brasil, em nome de uma falsa "globalização",
realizou a maior abertura aduaneira já feita por qual
quer outra nação em qualquer tempo. Um País que
taxa em apenas 8% a comida de gato, mas que
mantém acima de 30% o imposto sobre bens de ca
pital, só pode acabar sendo o campeão mundial do
desemprego. Assim como acabou transformando-se
de maior exportador de produtos agrícolas a de
pendente total de alimentos.

Outro estudo, feito pela Unicamp, com base
em dados de sete organismos internacionais, in
clusive o FMI, a ONU e o Banco Mundial, demons
tra que o Brasil é um fracasso à parte e muito es
pecial em matéria de desemprego. Hoje é respon
sável por 5,09% do emprego mundial. Como o
Brasil é responsável por apenas 3,2% do PEA do
mundo, a participação brasileira no desemprego
global é 59% maior do que deveria ser em termos
proporcionais. O mesmo estudo revela que o Bra
sil caiu do décimo primeiro lugar no ranking mun
dial do desemprego para o quarto, já no primeiro
ano do Plano Real. Em 1998, pela primeira vez o
número de desempregados brasileiros ultrapassou,
em números absolutos, os dos EUA e os da China,
os mais populosos do mundo.



Era o que tinha a dizer.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, a Governadorq do meu estado, Rosea
na Sarney, na administração anterior, deu início à
uma nova e muito inteligente forma de interiorizar as
ações do Governo. Mediante aquilo que chama de
governos itinerantes, S. E~ se desloca na companhia
de deputados, secretários, presidentes de empresas
para diversas regiões do estado, onde ouve as reivindi
cações da população, anuncia e inaugura obras.

Na última terça-feira, tive a oportunidade de
acompanhar a Governadora, que, durante oito dias,
visitou doze municípios da região tocantina e do sul
do estado. Em Balsas, a mais importante cidade do
sul do estado, S. Exl1 deu início à colheita de grãos,
principalmente de soja, na companhia do Presidente
do Banco do Brasil, do Superintendente da Sudene
e do Presidente do Banco do Nordeste.

O Maranhão espera colher só neste ano 300
mil toneladas de soja e mais de 1 milhão de tonela
das de grãos. Com a inauguração, até dezembro, do
trecho da Rodovia Norte-Sul até a cidade de Estrei
to, temos absoluta certeza de que o Maranhão vai
consolidar sua enorme vocação de grande exporta
dor da região tocantina e do norte do Brasil, através
do Porto de Itaqui.

Apesar desse clima de pessimismo em que
vive o País, a Governadora teve a oportunidade de
inaugurar obras que demonstram o equilíbrio fiscal
de seu Governo e a sua determinação de mudar o
nosso estado. Inaugurou trecho de estrada asfaltado
de 104 quilômetros entre João Lisboa e Amarante do
Maranhão. Inaugurou a Estrada do Arroz, a mais an
tiga reivindicação dos produtores de grãos da região
tocantina, com 72 quilômetros. E muito mais: inaugu
rou o sistema de saneamento do Município de Impe
ratriz. S. Exll destinou 10 milhões de reais do Tesou
ro do estado para a melhoria das áreas de saúde e
saneamento, beneficiando mais da metade da popu
lação daquele município, ou seja, mais de 170 mil
habitantes.

Sr. Presidente, essa maneira de interiorizar a
administração estadual faz com que o Governo se
aproxime cada vez mais da população e lhe permite
visão imediata dos problemas e, o que é muito me
lhor, ação conseqüente sobre eles. Está aí o exem
plo da Governadora Roseana Sarney, que anuncia
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O argumento do "desemprego estrutural" do desemprego e da desigualdade, gasta mais de 1 bi-
Sociólogo-Presidente era desmentido, ainda, pelo Ihão de reais por ano para vender um Brasil de men-
estudo do economista da PUC do Rio, Gustavo Gon- tira.
zaga, ao provar que o desemprego no Brasil era
também decorrência de instabilidade econômica; por
falta de segurança do empregador. Na prática, a ro
tatividade adapta o custo do trabalho. O Brasil neoli
beral de FHC ganha também o campeonato do mun
do em rotatividade, medida pela porcentagem de tra
balhadores há menos de dois anos no emprego. En
quanto no Brasil esse número chega a 47%, na Itália
é de 13%, na Alemanha e na França 22%, e, mesmo
no paradigma do mercado de trabalho flexível, nos
Estados Unidos, é de 39%.

Essa é uma das explicações mais plausíveis
do por quê, a cada mês, desde o início do real até
1996, sumiram 3% de empregos com carteira assi
nada.

Em 1983, havia 46% de trabalhadores com
carteira assinada. Em janeiro de 19n, este percen
tual caia para 37%. Hoje, está beirando os 35%, se
gundo as projeções do próprio Ministério do Traba
lho. Mas para a sensibilidade social de FHC, esse
dado também é um "avanço do real". Veja o que ele
diz: "Esses brasileiros que trabalham por conta pró
pria e os que não têm carteira assinada são os que
tiveram maior aumento de emprego e renda desde o
início do Plano Real". Foi nessa mesma época que o
Jornal Nacional, da Rede Globo, anunciava um re
corde nacional e talvez mundial: No Brasil passa de
três milhões o número de camelôs.

O último dado oficial do Ministério do Trabalho
sobre o trabalho formal foi divulgado em março de
1998 e constatava: "o ano de 1997 encerrou com
24,1 milhões de trabalhadores empregados no setor
formal da economia. É preciso lembrar que, em
1997, a economia cresceu 3%. Revela o mesmo tra-

. balho que o ano de 1994 - o ano de criação do PIa
no Real - foi o último que terminou com a criação de
vagas. Desde 1995, o resultado passou a ser negati
vo e progressivo ano a ano. Coincidentemente, de
pois de quinze altos superávits nas contas-correntes
externas, o Brasil fechava 1994 como seu primeiro
grande déficit, que, em 1998, acumulou-se em 130
bilhões de dólares.

Este, afinal, é o Brasil gerado pelas pranchetas
dos gênios palacianos. Um Governo que se especia
lizou em se desculpar, embora continue mantendo a
mesma arrogância intelectual. E quando a "geniali
dade" dos técnicos de Fernando Henrique Cardoso
não funcionar, que se abra o caixa e crie-se uma
nova realidade. Assim, o Brasil, campeão mundial do
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obras e as inaugura, atendendo a reivindicações em sã consciência, pode ser contra o processe) de
muito antigas dos habitantes daquela região. recuperação dos centros urbanos, de modernização

Essa nova maneira de administrar já se cristali- dos grandes centros comerciais, tradicionalmente
zou no Maranhão, que hoje já não possui mais Se- conhecidos como mercados públicos nas capitais
cretarias de Estado. Ele foi dividido em dezoito re- brasileiras, especialmente no Nordeste.
giões; em cada uma delas há um representante da Em Aracaju, belo e moderno mercado foi cons-
Governadora cuidando de todas as ações, com ex- truído, é verdade, na pressa das eleições. Quanto à
ceção das áreas de receita e segurança. Tal sistema distribuição dos locais de comercialização, há de-
tem trazido benefícios enormes para o estado. Aci- núncias de utilização política, mas ninguém é contra
ma de tudo, é uma maneira corajosa e inovadora de a transferência. No entanto, o prefeito está desobe-
se mudar a Administração Pública Federal, fugindo decendo ao Decreto Municipal nll 51, que S. Exll

da letargia, do pessimismo em que se encontram os mesmo fez publicar no dia 14 deste mês, criando co-
governadores, que só sabem dizer: "Não tenho re- missão, com a participação do Ministério Público, da
cursos. Não posso fazer obras". Prefeitura, da Câmara de Vereadores e demais enti-

No Maranhão há muitas obras, e elas são inau- dades, com prazo de 60 dias, para operar a transfe-
guradas em um mesmo ritmo há mais de três anos, rência.
o que permitiu à Governadora reeleger-se com mais Hoje os comerciantes do Mercado Central de
de 1 milhão de votos sem ter feito campanha. Grave- Aracaju tinham informações de que a partir das 14h
mente doente, S. ExA se ausentou no período eleito- seria iniciado o processo de transferência. Devido
ral, mas a sua presença no Governo Itinerante fez aos comentários de que alguns comerciantes procu-
com que sua administração fosse efetiva em todos ravam obter, na Justiça, liminar que impedisse a
os municípios do estado. transferência, o Sr. Prefeito, na madrugada de hoje,

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi- determinou a utilização de tratores e máquinas para
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa- derrubar lojas, barracas, em cujo interior havia gela-
dos, por mais que os projetos sejam bem elabora- deiras, freezer, enfim, provocando imensos prejuí-
dos, por mais que sejam justificados pela nobreza e zos, destruindo, pode-se assim dizer, a vida de mi-
pela modernidade pretendida, muitas vezes a ado- Ihares de pessoas que dependem dos negócios ali
ção de métodos antidemocráticos compromete os realizados.
fins colimadqs. A famosa frase de Maquiavel, "os S. Ex!! agiu de forma atabalhoada, irresponsá-
fins justificam os meiosM

, não pode nem deve ser apli- vel e arbitrária, porque ninguém se opõe à transfe-
cada de forma inconseqüente e aleatória, a exemplo rência. O que se quer são regras justas, que se res-
do que muitas vezes vemos na política brasileira, seja peite o direito daqueles que há longo tempo co-
na órbita federal, seja na órbita municipal. merciam no Mercado Tales Ferraz, que pagam em

No início da tarde de hoje, recebi telefonema dia os seus tributos e querem ver a continuidade
do Vereador Àntônio Samarone, do Partido dos Tra- de suas atividades nas novas instalações do mer-
balhadores, representante da nossa legenda na Câ- cado.
mara Municipial de Aracaju. A capital do meu estado, Fazemos um apelo ao prefeito municipal e às
Sergipe, amanheceu em pé de guerra. Profunda co- autoridades de Aracaju para que busquem solução
moção social abala a cidade em virtude da forma ir- negociada, fazendo cessar a violência e iniciando
responsável, antidemocrática, violenta, arbitrária e negociação aberta, transparente, com a participação
grosseira com que o Prefeito João Augusto Gama da sociedade, da Câmara de Vereadores, da Ordem
tenta proceder à transferência de centenas de co- dos Advogados, dos sindicatos, no sentido de operar
merciantes do tradicional Mercado Central de Araca- uma transferência que tanto beneficie a cidade,
ju para novas instalações. modernizando o seu comércio popular e devolvendo

Todos nós concordamos que nas grandes cida- na integridade o centro histórico da capital, quanto
des a transferência dos tradicionais mercados para respeite o direito daquelas famílias que há dezenas
novos centros, elaborados com tecnologia, maior hi- de anos vivem dos negócios feitos ali.
giene e proteção à saúde dos consumidores e a re- Denunciamos a violência com a qual o prefeito
cuperação de antigos mercados, a revitalização dos está agindo, apoiamos a posição do Partido dos Tra-
centros urbanos das capitais e a devolução de insta- balhadores na Câmara, que está propondo CPI para
lações arquitetônicas esteticamente valiosas para investigar a distribuição de postos de venda naquele
atividades de turismo são fundamentais. Ninguém, mercado, e reivindicamos mais uma vez que se prO'-
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movam negociações para preservar os interesses da
municipalidade e os direitos dos comerciantes.

Durante o discurso do Sr. Marcelo
Déda, o Sr. C$io Riela, § 2 íl do art. 18 do
Regimento Intemo, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Efraim Mo
rais, 4íl Secretátio.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a
palavra o Sr. Deputado Wellington Dias.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
estamos aguardando, para o dia 5 de maio, a pre
sença do Ministro Eliseu Padilha na Comissão de
Viação e Transportes.

Tenho viajado por várias regiões do meu esta
do - às vezes, até de outros estados - e vejo com
preocupação a situação das rodovias federais. Da
dos do próprio Ministério dos Transportes e do
DNER dão conta de que, das dez piores rodovias fe
derais do Brasil, quatro têm seus piores trechos no
Estado do Piauí. São elas: a Transamazônica, que
passa pelos Municípios de Picos, Oeiras e Floriano;
a BR-343, que liga a região Norte ao sul do Estado
do Piauí; a BR-407, que corta o Estado do Piauí em
direção a Pernambuco; e a PI-135, que liga a região
Sudeste ao Norte e Nordeste do Brasil, passando
por Tocantins, Goiás e Piauí, chegando até Fortale
za, no Ceará. Segundo informações do Departamen
to Nacional de Estradas de Rodagem, pelo orçamen
to elaborado, há a necessidade de 135 milhões de
reais para que essas rodovias sejam restauradas.

Destaco que, examinando a execução orça
mentária dos últimos anos, percebi a impressionante
diferença entre os recursos liberados para a conser
vação de estradas no Piauí e aqueles liberados para
os mesmos fins em outros estados, mesmo os da re
gião Nordeste. São diferenças que não têm explica
ção. Para completar, tivemos mais cortes no orça
mento] quando mais uma vez esta área foi afetada.

E importante ressaltar que, por meio desses
estudos que solicitamos ao DNER, verificamos que o
Governo gasta hoje entre 60 e 80 milhões de reais
para fazer um novo quilômetro de rodovia, e grande
parte dessas rodovias danificadas já está tão dete
riorada que será preciso mais uma reconstrução do
que uma simples restauração. Por esses mesmos
estudos do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, verificamos que são necessários apenas
250 reais/mês para conservação de um quilômetro
de estrada. Ou seja, seriam gastos 3 mil reais por
ano para conservar cada quilômetro das estradas.
No caso específico do Piauí, para conservar mais de

2.300 quilômetros, seria necessário um repasse de
apenas 7 ":lilhões de reais. Vale então repetir que
por falta de atenção, especialmente nos últimos qua
tro anos, o Governo gastaria hoje algo em torno de
135 milhões para recuperar essas estradas, com
base em dados oficiais. Como o Governo não adota
uma política de conservação das rodovias, gasta
muito mais com restaurações e reconstruções. Isto
sempre acontece.

Além disso, em muitos estados, inclusive no
nosso, o Piauí, os recursos do IPVA não estão sen
do depositados em conta especial, separada, para a
aplicação em rodovias. A descentralização, que per
mitiria mais atenção às estradas, não foi executada.
O dinheiro é normalmente depositado numa conta
única do estado, sendo gasto com outras despesas
normais da administração pública, como por exem
plo despesas com pessoal. Soma-se a isso a situa
ção das nossas rodovias estaduais. Temos necessi
dade de restaurar 529 quilômetros, de pavimentar
1.260 quilômetros e de abrir 537 quilômetros em no
vas rodovias.

Digo isso, Sr. Presidente, 3~ e Srs. Deputados,
porque nossa safra é considerada de razoável a boa
em muitas regiões, como o sul do Maranhão, o sudes
te, o norte e o centro-oeste do Piauí. Essas rodovias
são de fundamental importância para que a produção
seja escoada para os vários cantos deste País.

Por isso, além de trazermos essa situação ao
conhecimento da Casa, vamos encamihhar ao Minis
tro um apelo no sentido de que possamos ter a regu
lamentação que prevê que os depósitos dos recur
sos do IPVA sejam, em todos os estados, destina
dos especificamente à conservação de rodovias. E
mais do que isso: que possamos ter a liberação dos
recursos indispensáveis que constam do Orçamento
- algo em torno de 15 milhões de reais -, para que
tenhamos a trafegabilidade necessária, neste mo
mento, naquela região.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, ao iniciar o meu pronunciamento quero
parabenizar a cidade de Brasília pelos seus 39 anos
de fundação comemorados ontem, dia 21, felicitando
também seus 1 milhão e 900 mil habitantes.

Brasília viveu ontem um momento de glória. A
cidade estava bonita, diferente, como uma jovem
que se prepara para sua festa de 15 anos. O Gover
no do Distrito Federal presenteou a nós, moradores
e brasilienses que somos, com festividades que eno
brecem qualquer comemoração.
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Quero, de público, deixar registradas as soleni· seus e de seus parentes próximos, como tambélT
dades em comemoração aos 39 anos de Brasflia: o buscar empréstimos em instituições financeiras. 1
Zoológico lotado, com mais de 50 mil pessoas; a nar indisponíveis os bens dos seqüestrados e
Torre de TV com exposição de artes e shows; e, ao seus parentes próximos enquanto perdurar o
lado do Teatro Nacional, Chitãozinho e Xororó, Da· qüestro é impossibilitar a obtenção de recursos
niel e os artistas de Brasília. As cidades satélites, to- los delinqüentes. O problema é patrimonial: o
das elas em festa, também comemoraram os 39 qüestrado vale dinheiro, é moeda de troca. Ale.
anos da Capital da República Federativa do Brasil. coibir essa troca.
Então, em nome de toda a população de Brasília, Finalizando, deixo aberta a discussão, pa
que tenho a honra de representar nesta Casa, agra- que os nobres Parlamentares apresentem idéias
deço ao Governo do Distrito Federal esta honraria. possamos acabar, de uma vez por todas, com o r

Diante do exposto, mostro minha preocupação diondo crime de seqüestro.
com o presente que o Senhor Presidente da Repú- O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - Pl
blica e seus assessores pretendem dar a Brasília. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªª e Sr~

Chamo de presente porque sei que quando alguém Deputados, cumpro o dever de informar à Casa que
aniversaria ganha presentes. ontem, no Estado da Paraíba, agricultores, movidos

Li em alguns jornais que o Palácio do Planalto pelo desespero, promoveram a obstrução da BR-
pretende dar a Brasília, como presente, um corte no 230, principal eixo viário do estado, num trecho si-
Orçamento no valor de 20 milhões, que pode pare- tuado entre as cidades de Sousa e Aparecida. Bran-
cer insignificante para outras cidades, mas para Bra- diam sacos vazios, protestavam contra o fim das
sília, que enfrenta a crise do desemprego, de obras frentes de emergência, clamavam por um prato de
sociais relevantes para a sociedade, como o metrô, comida e por emprego.
20 milhões fazem falta. Sr. Presidente, o quadro é por demais conheci-

Apelo a Sua Excelência o Presidente da Repú- do, e não vou alongar-me reproduzindo a' situação
blica para que não promova cortes nas verbas desti- em detalhes. Trata-se de um espetáculo ominoso de
nadas a Brasília, porque estamos passando por difi- desamparo e miséria explícita, que nos humilha a to-
culdades. dos, ofende e magoa a civilização brasileira. De res-

Sr. Presidente, ocupo esta tribuna também to, tudo o que quero e espero é não ter de repetir
para tratar de um assunto muito triste e preocupante: este discurso indefinidamente até o fim do meu man-
o crime hediondo de seqüestro. dato. No entanto, infelizmente, não há indícios que

A propósito, congratulo-me com o cantor Zezé possam fundamentar essa minha esperança. Agora
Di Camargo, que recentemente teve seu irmão se- mesmo, quando todas as expectativas da região se
qüestrado, pela caminhada que está fazendo pelo voltavam para as propostas orçamentárias do Go-
Brasil, promovendo uma campanha para acabar com verno, chega ao Congresso Nacional, por meio da
este tipo de crime. Sofrem não apenas o seqüestra- Mensagem n9 314, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
do e seus parentes, mas toda a sociedade. Os se- Sr. Presidente, com surpresa e tristeza verifico
qüestradores'às vezes obrigam os familiares da vítima que não há referência específica ao enfrentamento
a promover a alienação de seus bens móveis e imó- do problema da escassez de recursos hídricos no
veis e a tomar empréstimos para pagar o resgate, Nordeste; não há uma proposta, uma referência,
como se a vida fosse moeda que se pudesse trocar. menção ou consideração ao drama que neste mo-

Para acabar definitivamente com a prática des- menta vivem milhões de nordestinos, e que certa-
se crime hediondo, acabo de apresentar projeto de mente se arrastará durante anos.
lei que visa a indisponibilizar os bens dos seqüestra- Dir-se-á que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
dos e de seus parentes até segundo grau e dá ou- é uma peça generalista e que ela não há de contem-
tras providências. Como justificativa, aponto a ousa- piar pontos específicos, o que certamente não vale
dia e violência cada vez maiores da indústria do se- para centenas de programas explicitados nesse docu-
qüestro no Brasil, que deixa o cidadão completa- mento. De qualquer forma, há o compromisso do Pre-
mente aturdido, sem saber como se proteger. sidente da República e a manifestação expressa do Sr.

Sem dúvida, o fato gerador do seqüestro é o Secretário de Políticas Regionais de que, pelo menos
recebimento do resgate, cujo valor normalmente não no que tange à transposição de bacias, à transposição
está disponível em moeda corrente. Isto obriga a fa- do São Francisco, os estudos estarão completados no
mília das vítimas a alienar bens móveis e imóveis mês de agosto, e já no próximo ano será possível dar
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início às obras. Ora, mas como, se na Lei de Diretri
zes Orçamentárias, o marco, o indicativo, o refer
encial para todas as ações do próximo ano, não há
referência alguma ao combate a esse problema?

Creio que a tecnocracia oficial compraz-se em
enxergar o semi-árido nordestino apenas como um
armazém de indigentes expostos à caridade pública.
Está na hora de enxergar um novo paradigma. O
semi-árido, Sr. Presidente, é também lugar de gran
des oportunidades. Aliás, o Nordeste brasileiro é por
excelência a região propícia para a fruticultura irriga
da e a que melhores perspectivas tem para essa ati
vidade, simplesmente porque é o único semi-árido
tropical do mundo. Todas as outras terras sáfaras ou
são desertos completos ou não são tropicais.

E o Brasil, que neste momento tem na agricul
tura o sustentáculo para superávits na balança co
merciai- é o maior produtor de frutas do mundo -, é
um péssimo exportador. Este País precisa ver no
semi-árido nordestino um investimento, não apenas
um custo, um encargo, um carma que tem de arras
tar nas costas gerações afora.

É esta a atitude que pedimos ao Congresso
Nacional: que faça uma revisão mais adequada des
sa Lei de Diretrizes Orçamentárias e dê a resposta
que o momento exige, a resposta que milhões e mi
lhões de nordestinos esperam, para que, outra vez,
não tenham de se amotinar nas ruas, obstruir estra
das ou se aglomerar nas cidades para lutar pelos
seus direitos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

V. Exª a palavra.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encami
nho à Mesa propositura que visa a alterar a redação
do art. 10 da lei que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, acrescentando a representação do Minis
tério da Saúde no Contran, tendo em vista que as úl
timas reuniões havidas em Chicago, no ano passa
do, mostraram a importância da participação de al
guém da área da saúde na discussão de métodos
para reduzir a morbidez e a mortalidade no trânsito,
tarefa muito difícil. É necessário que o Conselho Na
cional de Trânsito, nos tempos modernos, conte com
a participação de representantes da área da saúde
no seu meio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce

do a palavra ao Sr. Antônio Jorge.

O SR. ANTÔNIO JORGE (PFL - TO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªª- e Srs.
Deputados, não bastasse o sucateamento do siste
ma público de saúde em todo o País, conseqüência
de décadas de abandono e da falta de profissionais
médicos e auxiliares, um outro aspecto desse seg
mento atormenta a população brasileira: o preço dos
remédios.

Em verdade, os medicamentos, em nosso
País, são caros, com preços de venda ao consumi
dor praticamente insuportáveis para a magra bolsa
popular. No entanto, sem embargo dos avultados lu
cros auferidos pela indústria farmacêutica, o fato é
que os preços dos remédios estão sendo brutalmen
te reajustados, e os aumentos se concentram, princi
palmente, nos medicamentos de uso continuado.

É inacreditável, Sr. Presidente! Não há qual
quer justificativa para que a indústria farmacêutica
suba a níveis tão exorbitantes o preço dos remédios.
A subida na cotação do dólar norte-americano não é
desculpa para mais essa afronta contra a sofrida po
pulação brasileira.

O fato é que, consoante pesquisa elaborada
pelo Conselho Regional de Farmácia do Distrito
Federal, algumas altas no preço dos medicamentos
chegam a alcançar 42%, particularmente em remé
dios que já eram caros, como os hormônios, os anti
depressivos e os remédios para controlar o diabetes.
Por exemplo, o medicamento Rebif, para tratamento
de uma moléstia grave como a esclerose múltipla,
passou de R$612,85, em março, para R$854,75, em
abril. O Gonal F 150 subiu de R$20S,28 para
R$275,55, e por aí afora.

Trata-se, a nosso ver, de uma atitude crimino
sa dos laboratórios, cujo único e exclusivo objetivo é
ganhar, cada vez mais, lucros maiores à custa dos
doentes brasileiros. Por isto, desta tribuna, apelamos
ao Ministro da Saúde, Senador José Serra, e ao se
tor competente do Ministério da Justiça para que
mais esse abuso seja coibido e os preços voltem ao
patamar anterior, que já era elevado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, quero
tratar também de outro assunto.

Embora seja um estado pobre, apesar do muito
que já foi feito - ainda resta muito a fazer -, o To
cantins, a mais nova unidade da Federação brasilei
ra, é rico, muito rico em recursos humanos.

O tocantinense notabiliza-se por sua criativida
de, por seu amor ao trabalho, ao seu torrão natal e
particularmente ao esporte. Não é à toa que, no To
cantins, foi constituída, oficialmente, uma escolinha
dedicada à formação de futuros atletas, especialmente
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no âmbito do futebol. E, para nosso orgulho, temos haja vista o que se registra na história de alguns dos
formado alguns grandes jogadores para importantes antigos países socialistas. No segundo caso, medra
agremiações nacionais e até internacionais. a subversão, campeia o descaminho, prolifera a so-

De fato, o jogador Lúcio, tocantinense da negação, escancara-se a desobediência civil, e a
gema, está atuando no Santos; Tiba já jogou no Co- Nação passa a ser conhecida como republiqueta de
rinthians; o goleiro Branco, que defendia as cores do bananas; quando não, algo pior.
Atlético, em Goiás, acaba de ir para o Paris Saint- Com isso, temos um limite superior e um limite
Germain, e a mais grata surpresa foi a convocação inferior: nem mastodôntico, nem pigmeu. O Estado
de Roni, do Fluminense, para a Seleção Brasileira. deve ser modelado de tal modo que não albergue

Este notável atleta, cujo nome completo é Ro- gordura ou excrescência. Deve ainda ser enxuto o
nielton Pereira dos Santos, natural de Aurora do To- suficiente para não abrigar falhas, descontinuidades
cantins, é filho de um ex-vereador local, o Miltão, e e ineficiências.
de uma professora, a Cirene. Cedo, descobriu seu Apesar destas assertivas, a lição não se encon-
talento futebolístico, que agora acaba de ser consa- tra ainda completada: que tamanho deve ter a máqui-
grado, com a almejada convocação para defender o na do Estado para garantir-lhe eficiência e bom de-
futebol de nosso País. sempenho? Deve intrometer-se nas atividades que

Registrando, desta tribuna, esse importante são objetivo dos indivíduos ou de suas associações?
fato, desejamos congratular com o jogador Roni - Deve interferir nos setores em que, por sua própria na-
assim como com os demais que estão atuando pelo tureza, a concorrência garante lisura e regramento
País -, esperando que sua passagem pela Seleção adequado? Deve atuar em setores em que somente o
Brasileira tenha o mais completo sucesso. eventual lucro pecuniário pode ser o resultado?

Era o que tínhamos a dizer.
OSR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Passa-se ao Viemos de uma série de privatizações que ace-

nam para um encolhimento do Estado, ou, antes,
V - GRANDE EXPEDIENTE para a tentativa de se chegar a um enxugamento do

Tem a palavra o Sr. Hermes Parcianello. Estado. Em um primeiro estágio, o Estado desobri-
O SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB - PRo gou-se de manter em carteira a participação acioná-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado ria em empresas que se enquadram nos setores cu-
Efraim Morais, srªâ e Srs. Deputados, que tamanho jos resultados só podem ser um eventual lucro pecu-
deve ter a máquina do Estado, para garantir-lhe a niário. Por maior que fosse o tamanho da máquina
eficiência e o:bom desempenho? estatal, no modelo que mentalizamos, essa partici-

Para esta pergunta não alcançamos resposta pação não caberia. Também não vamos aqui justifi-
e, acreditamos, nem V. Exªª". car o porquê ou explicar por que o Estado assenho-

A lógica impõe que o Estado seja suficiente- reou-se de parte do controle acionário de empre-
mente grande e forte para assegurar a soberania à sas cujo objetivo era fabricar Iingerie ou recepcio-
Nação, garantir a segurança a seu povo e propiciar nar hóspedes vestidos como "general-da-banda".
proteção a seus indivíduos. Deve ser suficientemen- No modelo que imaginamos, também não está um
te ágil para garantir aos cidadãos o acesso a bens e Estado fabricando arame farpado ou prego de ripa.
serviços que lhes ensejem uma vida digna e tranqüi- Mas há, entretanto, atividades que não podem fi-
la. Deve ser objetivo o bastante para propiciar aos car ao sabor da ganância, do imediatismo e da
cidadãos educação, saúde e infra-estrutura. Deve insensibilidade do setor privado. Há empresas
possuir robustez adequada para aplicar as políticas cuja privatização consiste em esbulho, e os res-
definidas por seus governantes. ponsáveis devem ser tachados de vendilhões da

Com essas respostas, entretanto, não se en- pátria.
trou no âmago da questão: que tamanho deve ter a Quem, senão a Caixa Econômica Federal, apli-
máquina do Estado? De novo, socorremo-nos da ló- ca a integralidade do dinheiro recolhido em caderne-
gica e concluímos que a máquina estatal não pode ta de poupança em obras de saneamento básico e
ser grande demais, sob pena de sucumbir ao próprio no financiamento de habitações para as classes me-
peso. Concluímos, ainda, que não pode ser pequena nos favorecidas? Ao revés, os agentes privados re-
demais, sob pena de o Estado tornar-se risível, inefi- colhem o dinheiro barato da caderneta de poupança,
ciente e desrespeitado. que os obriga a remunerar o principal com 6% ao ano,

No primeiro caso, a chance de ver grassar a e aplicam em papéis com juros reais superiores a 30%
çün ,~, o é '~)I1()rmtJ, 8(10fil), E ':~8íTlpi'e qu::'t :3e ;:1 ::;r'!k;:",'
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financiamentos na área habitacional, gestionam ain
da por mais facilidades, por mais incentivos.

Quem, inobstante dificuldades de fluxos, origi
nários da insensibilidade da área econômica, senão
9 Banco do Brasil, aplica intensivamente recursos
em agricultura, perfilando-se como uma das maiores
'instituições bancárias agrícolas do mundo? Quem,
senão o Banco do Brasil, administra a sua carteira ri-
gorosamente de acordo com a política do Banco
Central?

Quem, senão a Petrobras, busca no concorridís
simo mercado internacional petróleo a tempo e a hora
a, mesclando-o ao produto nacional, fornece gasolina
a preço mais baixo que a maioria dos países do Pri
meiro Mundo e que todos os países da Europa?

Quem, senão a Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, a nossa ECT, cobre todo um vasto ter
ritório, adotando como lema a entrega da correspon
Qência, da encomenda "custe o que custar", sem im
portar-se com o preço do serviço, ainda que não se
descure da lucratividade da empresa?

Quem, senão essas empresas - todas líderes,
todas capazes, todas verde-amarelas -, se preocu
pa com o social, com o ético e merece desfilar na li
nha de frente, como instrumento do Estado na con
secução dos objetivos a que se propõe a Nação?

Na definição da linha de ação, o Estado deve
ser sensível para diferenciar coisas que, ou por natu
reza ou por circunstâncias, são diferentes.

É razoável privatizar o setor elétrico? Não sa
bemos; temos dúvidas. E o que dizer da CHESF?
Uma única empresa, atuando em um só rio e em um
rio único?

Observo o silêncio homenageador de ilustres
representantes do Nordeste brasileiro. Eu, que sou
deputado do Sul do País, vejo a resistência e a fir
meza com que eles defendem o interesse dessa im
portante empresa do Nordeste brasileiro. E a defen
dem sem coloração partidária, com independência,
àltivez e firmeza, sejam do PFL, do PMDB, do
PSDB, do PT, do PDT, sejam do PCdoB.

Se convencerem alguém que é razoável priva
,tizar o setor elétrico, por certo o enfoque dado à
f,.ight não pode ser o mesmo que se pretenda dar à
CHESF, única geradora do Nordeste, que retira pra
ticamente tudo o que gera do São Francisco, maior
manancial que corta aquela terra brasileira, conti
nuamente assolada pela seca.

Não é razoável estender procedimentos para
situações diversas.

Quem ou a que é a Caixa Econômica Federal?

A criação da Caixa Econômica Federal remon
ta a 12 de janeiro de 1861, quando foi criada a Caixa
Econômica e Monte de Socorro.

Sofrendo sucessivas transformações para
adaptar-se às circunstâncias, em 1969, tornou-se
empresa pública, sob a denominação de Caixa Eco
nômica Federal.

Interrompo meu pronunciamento para ouvir,
com muita honra, o nobre Deputado Pedro Novais.

O Sr. Pedro Novais - Ilustre Deputado, gosta
ria de contribuir para o engrandecimento deste mo
mento, concordando com V. Exª, mas infelizmente
não posso fazê-lo. A Caixa Econômica teve a sua
grande função num momento em que no Brasil não
havia bancos. Os Correios e Telégrafos tiveram sua
grande função num momento em que no Brasil não
havia comunicações, não havia telefones ou rádios,
e os jornais eram precários. Não posso justificar a
existência de uma empresa como a Petrobras, que
vive vendendo litro de combustível na esquina, que
passou quarenta anos e não conseguiu resolver o
problema de petróleo no Brasil. A Petrobras só é
rentável porque compra petróleo barato no Oriente
Médio e tem subsídios permanentes do Governo.
Não posso concordar, nobre Deputado, com o fato
de que o Banco do Brasil, que tem o maior fundo de
pensão de todas as empresas brasileiras, inclusive
oficiais, seja um armazém de privilégios para seus
funcionários e não resolva os problemas da agricul
tura nos mais distantes rincões do País. O Banco do
Brasil, ao longo desses anos todos, no tempo em
que trabalhava com a conta única do Governo Fede
ral, tirava recursos da União para aumentar o seu
fundo de pensão fi melhorar o privilégio, repito,
dos seus funcionários. Acho que chegou o mo
mento - meu caro Deputado, perdoe-me por diver
gir de V.Exª - de privatizarmos, senão todas, pelo
menos a maioria das empresas que só servem
para onerar o Tesouro brasileiro e não conseguem
resolver os problemas mínimos da nossa população
nas áreas de educação, saúde, transportes etc. Mui
to obrigado.

O SR. HERMES PARCIANELLO - Agradeço
ao ilustre Deputado Pedro Novais, nosso colega de
PMDB, a intercessão. Suas opiniões são divergen
tes das nossas, mas as respeito profundamente.

Felizmente, em contrapartida ao enfoque do
Deputado Pedro Novais, ouço nesta Casa posiciona
mentos francamente favoráveis à manutenção do
controle do Poder Público de muitas empresas esta
tais, notadamente dessas quatro a que me refiro no
meu pronunciamento.
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Evidentemente, não vou deter-me no mérito da 10 milhões de brasileiros demonstram confiança ao
discussão sobre fundo de pensão, sobre a questão se tornarem seus clientes. '
da força que os funcionários do Banco do Brasil têm É um conglomerado, a maior instituição fina~-

sobre esta empresa, cuja potencialidade, indiscuti- ceira da América Latina. Velha, com quase 191
velmente, nasceu do esforço, do trabalho dos pró- anos, nascida no mesmo dia em que se comemora o
prios funcionários desta instituição, que já amargam descobrimento da América, o Dia de Nossa Senhora
há cinco anos um achatamento salarial por conta da Aparecida, e moderna, como se ainda estivesse sen-
política do Governo Federal. do concebida na prancheta dos engenheiros do ter'-

Vou fazer o discurso de um brasileiro que de- ceiro milênio. Empresa que dispõe de 5.200 pontos
fende esta Pátria, meu caro Deputado Pedro Novais. de atendimento, dos quais 2.778 são agências; entre
Não tenho dúvida de que, se as ações dessas im- estas, 37 estão no exterior.
portantes empresas forem colocadas na bolsa, segu- O Sr. Edinho Bez - Nobre Deputado Hermes
ramente, o capital internacional, outra vez, virá aqui e Parcianello, V. Exª concede-me um aparte?
as arrebanhará, e nós, cada vez mais, iremos perden- O SR. HERMES PARCIANELLO -Interrompo
do o poder de fogo de decidir as coisas do nosso País. meu pronunciamento para, honrosamente, ouvir a in-

Assim foi com a Vale do Rio Doce, a maior mi- tervenção do ilustre Deputado Edinho Bez, também
neradora do mundo, vendida por apenas 3 bilhões peemedebista, que representa com muita honra o
de dólares, enquanto os Estados Unidos, templo sa- povo de Santa Catarina nesta Casa.
grado do neoliberalismo, da livre iniciativa, não ven- O Sr. Edinho Bez - Muito obrigado, nobre
deram a sua "Vale do Rio Doce". E nós vendemos a Deputado. Não poderia deixar de pedir um aparte,
nossa por apenas 3 bilhões de dólares! E o dinheiro em função, primeiro, do grande Deputado que é
sumiu no turbilhão dos juros da dívida. Entregaram V. Exª. Somos amigos desde o outro mandato. Tive-
uma empresa que era símbolo deste País e estraté- mos a honra de trabalhar juntos e, por isso, sei da
gica para o futuro da Nação. E não era apenas sím- sua lealdade. Além disso, é companheiro do meu
bolo do capital, da geração de empregos, mas da partido, o PMDB, o que aumenta ainda mais a minha
Nação brasileira, daque~os que têm o espírito de bra- satisfação e o meu orgulho. Concordo com V. Ex'
silidade, que amam este País e não querem vê-lo quando afirma que a Caixa Econômica Federal, o
sucumbido à força opressiva do capital internacional. Banco do Brasil, os bancos estaduais e também a

Mais do que detalhes técnicos de fundo de Petrobras são empresas viáveis e importantes para
pensão, de folha de pagamento, mais do que deta- o desenvolvimento do País. Falo mais voltado para a
lhes de intrigas de costureiras nas esquinas, tem de área financeira, que conheço. Tive a honra de gerSfl-
haver a firme defesa de brasileiros que amam o Bra- ciar, por quatorze anos, sete agências da Caixa Eco-
sil e reconhecem o trabalho daqueles que lutaram, nômica Federal, em Santa Catarina, sendo a última
que efetivamente defenderam esta Pátria, como Ge- de Criciúma, e sei da importância da Caixa Econômi-
túlio defendeu. ca, do Banco do Brasil, dos bancos estaduais para

Meu caro Deputado Dr. Hélio, prosseguiremos implementar o desenvolvimento e o crescimento dos
com o nosso discurso na defesa intransigente da ma- estados deste País. Por isso, quero dizer que o
nutenção dessas empresas sob o domínio público. PMDB saiu na frente contra a privatização dessas

Em 1991, a nossa Caixa Econômica Federal ga- instituições financeiras. O nosso Presidente, Jader
nhou a classificação de "banco múltiplo". Todas essas Barbalho, reagiu de imediato quando o PFL anun·
transformações jamais turvaram seu papel na execu- ciou que seria favorável à privatização. O PMDB foi o
ção de políticas econômicas e sociais do Govemo, re- primeiro partido a reagir, dando sustentação ao Gover·
lativas às atividades de saneamento e habitação. no, contra essas privatizaçães. Para não tirar o tempo

É a Caixa Econômica Federal, pela sua ex- de V. Exª, queremos dizer que nos sentimos muito
pressão no mercado da construção civil, verdade fiel bem e felizes por saber que poderemos contar com
da balança e ponto de equilíbrio em toda a atividad<;l um companheiro da estatura de V. Exª. Parabéns.
de construção e financiamento de imóveis no País. E O SR. HERMES PARCIANELLO - Muito abri·
a Caixa Econômica Federal, ao lado do Banco do gado, nobre Deputado Edinho Bez. Incorporo ao
Brasil, na área financeira, contraponto destinado a nosso pronunciamento as suas honrosas palavras e
refrear a ganância do setor bancário. também, evidentemente, as palavras do ilustre De-

Quem ou o que é o Banco do Brasil? Sentimo- putado Pedro Novais, por quem temos o maior ras-
nos constrangidos em conceituá-lo, já que cerca de peito diante de suas posições.
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Deputado Edinho Bez, V. Exª é egresso da
Caixa Econômica Federal, economiário, e aqui de
fende essa instituição com denodo, com sapiência,
com competência. Foi muito honroso receber esse
posicionamento por meio do seu aparte.

O Sr. Or. Hélio - Permite-me V. EXª um aparte?
O SR. HERMES PARCIANELLO - Ouço com

prazer V. Exª
O Sr. Or. Hélio - É um prazer corroborar suas

palavras, nobre Deputado. Ao mesmo tempo, para
benizo-o pela coragem que demonstra em defesa
dessas grandes riquezas, desses grandes símbolos
que representam o nosso País. O que seria da nos
sa agricultura se não fosse o hi~tórico do passado e
do presente do Banco do Brasil? O que seria da
agricultura no Estado de São Paulo, que represento,
se não fosse o Banespa, banco com um patrimônio
líquido e volumoso? E ele está correndo risco de ser
entregue à iniciativa privada. O que seria daqueles
que dependem, única e exclusivamente, do dinheiro
público para adquirir moradias populares, programa
tão bem gerenciado no nosso meio pela Caixa Eco
nômica Federal e pela própria Caixa dos estados? O
que seria daquela população que vive em áreas lon
gínquas, sem qualquer outro meio de comunicação,
se não fosse a Empresa Brasileira de Correios e Te
légrafos, com um tremendo suporte aéreo, presente
nos quatro cantos do País, garantindo o sigilo e a
segurança aos seus usuários? O que seria, enfim,
se não houvesse uma Petrobras pujante, trazendo
divisas para o nosso País, disputando mundialmen
te, de igual para igual, com outras empresas da
mesma natureza? V. Ex" está de parabéns, porque
está dando, talvez, um dos últimos gritos de agonia.
Volto a dizer que é possível passarmos simplesmen
te desse grito de agonia para uma simples lembran
ça da história brasileira, porque querem acabar com
esse patrimônio para infelicidade da nossa geração
e das próximas gerações. Parabéns, portanto, nobre
Deputado.

O SR. HERMES PARCIANELLO - Agradeço
ao nobre Deputado Dr. Hélio a intervenção, que in
corporo ao meu pronunciamento.

Vamos resistir, Deputado Dr. Hélio. Pode ser
até o canto dos cisnes. Podemos estar no ocaso da
privatização dessas empresas, o que nos parece ser o
desejo da equipe econômica do Governo Federal. Não
penso que seja o pensamento genoíno do atual Presi
dente da República, mas com certeza sobre S. Exa.
exerce uma pressão muito forte a equipe econômica
que, por sua vez, também recebe pressão financeira
internacional. Vamos resistir, nobre Deputado!

Quem ou o que é a Petrobras?
Executora do monopólio do petróleo desde que

a Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, autorizou
sua criação, a Petrobras é colecionadora de quebras
de recordes que massageiam o ego da sociedade
brasileira, tão freqüentemente submetida a vexames
e ultrajes.

Ultrapassou, em dezembro de 1998, a marca
de 1 milhão e 200 mil barris de petróleo por dia, in
gressando no seleto clube das empresas que produ
zem mais de 1 milhão de barris por dia. Detém o re
corde mundial de produção em águas profundas,
1.853 metros, no campo de Roncador, na Bacia de
Campos. Detém a mais avançada tecnologia de ex
ploração e produção de petróleo em águas profun
das. É a décima quarta maior empresa de petróleo
do mundo, sendo reconhecida mundialmente como o
carro-chefe da tecnologia de offshore. Aliás, dessas
quatorze empresas, mais da metade .é controlada
pelo poder estatal, sendo que apenas a Petrobras
não o é integralmente. .

Entre 1954 e 1994, Sr. Presidente, investiu 85
bilhões de dólares americanos, dos quais 74 bilhões
são de recursos próprios; os demais representam
reaplicação de dividendos. Dessa vultosa quantia, o
Tesouro Nacional arcou apenas com 600 milhões de
dólares americanos.

Em 9 de fevereiro último, foi inaugurado o tre
cho Santa Cruz de La Sierra-Campinas do gasoduto
Brasil-Bolívia, que há de imprimir profundas mudan
ças na matriz energética nacional.

Quem ou o que é a ECT?
De todas essas vetustas e impressionantes

empresas, despontam os Correios, intitucionalizados
entre nós pelo Regimento de 25 de janeiro de 1663.

Menos de um ano após a criação do selo postal
pela Inglaterra, o Brasil lançava, em 1º de agosto de
1843, a famosa série "Olho de Boi". Um ano antes,
era criado o quadro de "Carteiros dos Correios da
Coroa". Foram os Correios evoluindo, sempre na
vanguarda, até transformarem-se em empresa públi
ca, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
ECT, em 1969. Hoje, a ECT, conta com quase 12
mil pontos de serviço, 24 mil caixas de coleta, envol
vendo mais de 80 mil funcionários, dos quais 36.760
são carteiros, não os "Carteiros dos Correios da Co
roa", mas os carteiros dos Correios do Brasil, os que
desafiam o tempo e a distância para que o mais remo
to rincão da Pátria seja alcançado a tempo e a hora.

A empresa goza do mais elevado prestígio en
tre os brasileiros e é considerada internacionalmente
como uma das mais confiáveis do mundo, no setor.
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Não vemos racionalidade em privatizar qual
quer dessas empresas, Senhor Presidente. Não ve
mos patriotismo em entregar às ávidas mãos dos
eternos aproveitadores o fruto secular do esforço de
todos os brasileiros. Vemos, sim, um grande, talvez
o maior desserviço à sociedade brasileira. Vemos,
sim, afronta inominável a esta Nação, desrespeito
inaceitável ao povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Hermes Par
cianello, o Sr. Efraim Morais, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. IIdefonço Cordeiro, § 2º do art.
18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (lIdefonço Cordeiro) 
Concedo a palavra ao Deputado Dr. Hélio, PDT de
São Paulo.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, srM e Srs. Deputados,
nesta tarde, apresento questão relacionada com o
cotidiano de nossas vidas: a violência, em particular
a praticada contra os jovens e a doméstica, que
ocorre entre quatro paredes, cujas vítimas maiores,
no nosso meio, são os lactentes e as crianças. Come
ço pela violência nas ruas, que está abatendo jovens,
sejam eles de classe baixa, média ou alta. Por que os
jovens estão morrendo? Quem serão os culpados?

Nessas condições, apresento pequena contri
buição ao nexo causal desse estado de violência.
Hoje convivemos com mortes nas portas das esco
las, jovens vítimas da ação de gangues e de torcidas
enfurecidas, brigas de turma, trotes estudantis vio
lentos, entre outros eventos. Essa diversidade de fa
tos violentos ocorre em lugares tradicionalmente vol
tados para a educação e o lazer e tem como ingre
diente freqüente as drogas, o alcoolismo e as armas.
Essa tríade merece atuação firme e coibente, que
proíba armas nas mãos de civis, combate ao fácil
acesso à bebida alcoólica por menores e jovens nas
madrugadas e nas noites. E, decididamente, comba
te ao tráfico de drogas, por meio de policiamento os
tensivo nos horários de maior pico, nos lugares de
rixa, tradicionalmente conhecidos como locais de
geografia delituosa.

Quanto ao jovem, é preciso analisar o motivo
que o leva a agir de forma violenta, a buscar a dro
ga, o consumo exagerado do álcool, o seu arma
mento, como objetivo de vingança, em alguns casos,
ou de conflitos.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, esse jo
vem deve ter uma razão mais profunda - e normal
mente presente - para deflagrar toda essa agressivi-

dade. Deve existir algo que o empurra para essa si
tuação de violência, seja ele pobre, seja rico, quando
não consegue resolver seus conflitos.

Quero trazer à reflexão de V. Exas o seguinte:
podemos atribuir esse comportamento violento ao
fato de estarem presentes no jovem de hoje determi
nadas alterações psicológicas. Esse jovem busca
certa afirmação, busca se afirmar perante a socieda
de, busca esperança; e esperança que não encon
tra. Seus referenciais de boa conduta estão hoje em
basados nos exemplos de impunidade, de corrupção
desenfreada, numa sociedade que cada vez mais
guerreia para sobreviver.

a País transformou-se numa selva, e os jovens
não encontram saída. Eles são ameaçados pelo de
semprego, pelas expectativas de não-inserção no
mercado de trabalho, pelas frustrações de não terem
acesso às escolas de 1º, 2º e 3º graus, pelos confli
tos familiares que se intensificam com a crise econô
mica, pela falta de um paradigma - que talvez seja o
paradigma da solidariedade - que torne sua vida
mais digna.

Vivemos hoje uma sociedade individualista, de
consumo exacerbado, cada vez mais distante do al
cance da média do jovem brasileiro. Há grande ne
cessidade de consumo e poucas condições para al
cançá-lo. Quem já atingiu esse patamar - jovens de
classe média e rica - já atingiu também o tédio. Está
à busca de outros desafios, de outras oportunidades.
Há um esgotamento total da sua capacidade de ter
esperança e novas expectativas. Esse modelo eco
nômico adotado, que está debilitado, também já se
esgotou nos valores sociais.

Sr. Presidente, Srªª e Srs: Parlamentares, nes
te século desapareceram atores sociais do bem,
como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre
Tereza de Calcutá, Irmã Dulce e Betinho, sem que
tenham sido substituídos por novos líderes. Existe
uma alternativa que deve ser hoje incentivada: a in
clusão dos jovens num terceiro setor - as práticas
sociais -, como papel relevante na construção de
sua cidadania. a terceiro setor estimula o trabalho
coletivo, estimula a vida com solidariedade e valoriza
o papel social do cidadão.

Devemos buscar uma nova concepção do tra
balho para ser apresentada aos nossos jovens, ou
seja, uma atividade que traga benefício solidário e
em que o jovem se sinta gratificado. A expansão da
oferta de trabalho para os jovens também exerce pa
pei preventivo contra a violência urbana, assim como
o direito à terra, com suporte técnico, tende a dimi
nuir a violência no campo.
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Uma reflexão para as cidades: elas têm de de- ruas, que se dá na relação de poder entre pais ou
senvolver um código de convivência e de preservação responsáveis com suas crianças, por meio do abuso
da paz, por meio de incentivos ao lazer, de disputas físico, da agressão corporal, do mau trato psicológi-
esportivas, premiando iniciativas benéficas, como estí- co, caracterizado por cárcere privado, do abandono
"1ulo novamente ao sentimento de solidariedade. intencional, do rapto por litígio familiar, entre outros.

Os jovens devem contar com espaços de lazer O Brasil é um dos campeões em violência do-
J de cultura, nos quais haja intercâmbio com as fa- méstlca. Estatísticas mostram que, por ano, cerca
llílias, principalmente com senhoras e senhores da de três milhões de crianças brasileiras sofrem, no in-
[arceira idade. Os bairros devem buscar desenvolver terior dos lares, na relação com seus pais ou respon-
7quipamentos sociais de lazer e de participação dos sáveis, uma dessas formas de violência doméstica,
Jvens, porque onde existe lazer não existe espaço que ocorre, diferentemente do que se possa pensar,

para o ócio, para o alcoolismo, para as drogas. por parte daqueles que convivem com elas e que,
As cidades pedem paz quando os jovens têm com sua autoridade e responsabilidade, acabam

acesso ao lazer e à cultura; quando os jovens são atentando contra sua integridade física e psíquica.
respeitados em suas necessidades básicas de traba- Agora, uma palavra sobre abuso sexual, esse,
lho, habitação, vestuário, alimentação e saúde; sim, que acontece entre quatro paredes e que acaba
quando os jovens têm atos e atores sociais do bem, dando à criança, em particular do sexo feminino,
com valores a serem perseguidos; quando os jovens uma marca para o resto da vida.
são protegidos pelo Estado contra transgressões e Diferentemente do que se pos~a pensar, o
crimes e contra o acesso facilitado às drogas, ao al- abuso sexual é freqüentemente causado por um res-
coolismo, às armas; quando, enfim, os jovens têm ponsável - pai, tio, primo, avô -, alguém que, na
educação para a vida. companhia da criança, acaba explorando seu corpo

Sr. Presidente, essas são as reflexões que tra- e sua mente. Atualmente há outra forma dessa ex-
go hoje a esta Casa. A violência está abatendo nos- ploração sexual: a gravação de fitas de vídeo, mui-
sos jovens nas ruas. Tomamos conhecimento, por tas vezes utilizadas pelos órgãos de comunicação-
meio dos meios de comunicação, da violência que inclusive pela Internet -, que, devido à privacidade a
dizimou dezenas de adolescentes em uma escola eles inerente, fazem com que se amplie o universo
americana, o que nos causa grande consternação. da exploração sexual de nossas crianças e de nos-
Mas nas grandes metrópoles do nosso País deze- sos adolescentes.
nas de adolescentes e jovens são mortos num fim Ouço com prazer o nobre Deputado Regis Ca-
de semana e temos uma das mais altas taxas de valcante.
mortalidade de jovens da América Latina. Essa vi0- O Sr. Regis Cavalcante - Deputado Dr. Hélio,
~ncia que atinge hoje os jovens não respeita classe parabenizo V. Exl\ pela intervenção desta tarde, lem-
xial. E essa situação está incomodando a todos brando a importância da discussão da juventude no
ás, porque atinge famílias de classes média e rica. País. Precisamos fazer com que o Estatuto da

Diante da busca de determinadas situações re- Criança e do Adolescente seja letra respeitada por
cionadas com as drogas, com o alcoolismo e com toda a população. A questão da criança e do adoles-
) armas, sabemos que existem algumas questões cente não é apenas responsabilidade da famflla,
Je estão sempre presentes, relacionadas a uma si- mas também do Estado e da sociedade como um
Jação psicológica: a busca da esperança, o senti- todo. Sabemos da falta de apoio, de incentivo e de
nento de solidariedade, a expectativa de, por meio perspectiva dessa juventude. Quantos Municípios
de um trabalho, proporcionar benefícios à coletivida- brasileiros não têm sequer a possibilidade de discutir
de. E o que vem no caminho contrário da nossa so- o que contém o estatuto e as possíveis perspectivas
ciedade? A desesperança, o descrédito nos Poderes dos jovensl É verdade o que V. Exll fala em seu pro-
da República e a falta de atores sociais que transmi- nunciamento: quantos jovens estão sendo extermi-
tam novos métodos de comportamento social. E nados pelo País afora, fruto da falta de consciência,
também, no contato com a esperteza, a corrupção, a de responsabilidade e de perspectiva, porque o mo-
obtenção de lucros por meio da sociedade. delo social brasileiro, altamente concentrador de ri-

Por último, Sr. Presidente, quero fazer uma refle- quezas, de renda, de terras, não abre espaço nem
io sobre uma violência que ocorre no interior dos la- esperança para eles. Essa juventude, sim, está con-
S, entre quatro paredes: a violência doméstica, pre- denada ao fracasso, exatamente porque esse mode-
lOte no nosso meio cinqüenta vezes mais do que nas lo não colabora e não apresenta - o Governo sabe
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que existe uma lei maior, que é o estatuto - regras o compromisso regimental, com o Plenário e as ga-
ou projetos para que ela tenha, a partir de hoje, ex- lerias de pé.
pectativa de futuro. Parabéns, Deputado. (Comparece à Mesa o Sr. Carlos Jorge Cury

O SR. DR. HÉLIO - Deputado Regis Cavalcan- Mansilla e presta o seguinte compromisso):
te, agradeço a V. Ex!! o aparte, que incorporo ao "PROMETO MANTER, DEFENDER E
meu pronunciamento. CUMPRIR A CONSTITUiÇÃO, OBSER-

Chama V. Exll atenção para o Estatuto da VAR AS LEIS, PROMOVER O BEM GE-
Criança e do Adolescente, uma das leis mais impor- RAL DO POVO BRASILEIRO E SUSTEN-
tantes do País, moderna e bastante avançada, que TAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDE-
sofre alguns percalços por falta de instrumentos so- PENDÊNCIA DO BRASIL ASSIM O PRO-
ciais que façam com que seja empregado em toda a METO" (Palmas.)
sua plenitude. O SR. PRESIDENTE (IIdefonço Cordeiro) - De-

Aproveito sua afirmação sobre os jovens que claro empossado o Sr. Carlos Jorge Cury Mansilla.
são abatidos por problemas de ordem social, para O SR. CARLOS CURY - Sr. Presidente, peço
dizer que somos campeões mundiais nessa questão. a palavra pela ordem.
As situações de fundo econômico e social acabam O SR. PRESIDENTE (Idelfonço Cordeiro) -
abatendo, no sentido exato da palavra, a criança, o Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Carlos
jovem brasileiro. Cury por três minutos.

Voltandd ao tema, como disse, a violência do- O SR. CARLOS CURY (PPB - RO. Pela or-
méstica é um dos males presentes na nossa soeie- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srª2
dade. Tem como um dos fatores fundamentais da e Srs. Deputados, acredito que um dos fatos mais
sua presença a relação que se dá normalmente en- importantes na vida de um político é chegar a esta
tre quatro paredes, num conluio de silêncio, em que Casa. Sem dúvida nenhuma, para mim especifica-
a criança não tem a quem pedir socorro. mente, foi muito difícil. Transcorreram-se pratica-

Há também a violência externa, que abate a mente doze anos de muita luta e de muita perseve-
criança e o adolescente. Por conta dos maus tratos rança para chegar até aqui.
em casa, eles buscam a "segurança" - entre aspas Inicialmente, gostaria de agradecer a Deus a
- das ruas e acabam sendo presas fáceis da droga oportunidade de aqui estar, a meus pais, a minha
e de outro tipo de violência, a violência de sua ação esposa, enfim, a minha família, e a todas as pessoas
em comunidade. que colaboraram durante todo esse período, incenti-

Por fim, outro·tipo de violência com que convi- vando-me e ajudando-me a conseguir número sufi-
vemos se dá na relação da criança e do adolescente ciente de votos. Agradeço especialmente a toda po-
com as instituições que deveriam existir para prote- pulação da minha região e do meu Estado de Ron-
gê-Ias e que, infelizmente, na maioria das vezes, são dônia, especificamente a dos Vales do Guaporé e
um lugar de mais violência. Mamoré e das cidades de Guajará-Mirim, Costa

Marques, Nova Mamoré, Porto Velho, Ariquemes.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, ao ter- Para mim é muito importante fazer este agra-

minar, esse panorama da violência contra os jovens decimento a todo esse povo, já que somos a região
no nosso meio, que hoje atinge as classes média e com o maior número de reserva ecológica e biológi-
rica, acaba nos apontando como nexo causal a au- ca. Acredito que, ultimamente, naquela região, o ani-
sência de uma situação que o comportamento mani- mal está sendo muito mais preservado do que o ser
festa como sintoma ou sinal: falta nesses jovens a humano.
esperança, um referencial do bem, que lhes dê um Deixo registrado o meu compromisso de lutar
balizamento melhor para viver em sociedade. para preservar o nosso meio ambiente, mas o mais

Eram as palavras que gostaria de dizer, Sr. importante é preservar o ser humano que mora na
Presidente, Sr's e Srs. Deputados. nossa região.

O SR. PRESIDENTE (lIdefonço Cordeiro) - As dificuldades que atravessamos são gran-
srM e Srs. Deputados, achando-se presente em ple- des, e, com certeza, a minha vinda para esta Casa,
nário o Sr. Carlos Jorge Cury Mansilla, eleito pela com todo respeito e humildade, porque na verdade
coligação PPB/PFUPTdoB, representado o Estado viemos aprender, será também para defender os in-
de Rondônia, em virtude do afastamento do Sr. teresses do meu País, em primeiro lugar, e do meu
Deputado Oscar Andrade, convido S. EXª a prestar Estado.



Justificação

O legislador, ao conceber o Código de Trânsito
Brasileiro em vigência, foi sábio e prudente ao incluir
dentre as Câmaras Temáticas que assessoram o
CONTRAN, sobre assuntos técnicos específicos, a
de Médicina de Tráfego. A iniciativa do legislador, na
oportunidade, era plenamente justificada, uma vez
que a Câmara Temática de Medicina de Tráfego, in
tegrada por especialistas, em muito poderão contri
buir para a orientação dos condutores e instrumenta-
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Agradeço a V. Exl\ por este momento tão im- mente os seqüestrados não possuem em moeda
portante da minha vida, de minha família e do meu corrente e os obriga a alienar bens móveis elou imó-
Estado. Muito obrigado. (Palmas.) veis seus e de seus parentes próximos, inclusive

VI - ORDEM DO DIA buscar empréstimos e financiamentos nas instituiçõ-
es financeiras.

O SR. PRESIDENTE (Ildefonço Cordeiro) - Sabemos que impossibilitando o pagamento de
Apresentação de proposições resgates teremos o fim destes atos hediondos, eis
Os Srs. Deputados que tenham proposições a que, a ação perderá o objetivo.

apresentar queiram fazê-lo. A criminalidade busca com estas atitudes bus-
APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHO- car recursos ilícitos advindos dos resgates.

RES: Tornar indisponíveis os bens dos seqüestrados

RICARDO NORONHA - Projeto de lei que tor- e de seus parentes próximos enquanto perdurar o
na indisponíveis os bens dos seqüestrados e paren- seqüestro é gerar a impossibilidade der obtenção de
tes até 22 grau e dá outras providências. recursos pelos delinqüentes. O problema é patrimo-

DA. HÉLIO - Projeto de lei que altera a reda- nial, o seqüestrado vale dinheiro, é mo~da de troca e
esta lei irá coibir a troca.ção do art. 10 da Lei nQ 9.503, de 1997, que institui o

Código de Trânsito Brasileiro. Não se quer aqui esgotar este tema, vasto e de
Indicação ao Ministro da Justiça de apoio à ro- enorme repercussão mundial, propicia-se o debate

tulagem ou identificação dos alimentos transgênicos. inicial para uma lei justa e protetora 90 cidadão, fi
cando aos demais parlamentares a apresentação de

PROJETO DE LEI N2 694, DE 1999 sugestões que tragam o seu aperfeiçoamento.
(Do Senhor Ricardo Noronha) Sala das Sessões, 22 de abril de 1999. -

Torna indisponíveis os bens dos se- Deputado Ricardo Noronha.
qüestrados e parentes até 22 grau e dá PROJETO DE LEI N2 695, DE 1999
outras providências. (Do Sr. Deputado Dr. Hélio)

O Congresso Nacional decreta: Altera a redação do art. 10 da Lei n2
Art. 12 Ficam indisponíveis os bens das pes- 9.503, de 23 de setembro de 1997, que

soas seqüestradas, desde a data do seqüestro até institui o Código de Trânsito Brasileiro.
seu final. ..

Art. 22 Indisponíveis também ficam os bens de O Congresso Nacional decreta:
seus parentes até 22 grau, enquanto perdurar o se- Art. 1Q O art. 10 da Lei n

Q
9.503, de 23 de se-

qüestro. tembro de 1997, passa a vigorar acrescido do inciso
Art. 32 Enquanto perdurar o seqüestro nem XXII, com a seguinte redação:

mesmo empréstimos bancários e de outras institui- "Art. 10 .
ções financeiras ou liberações de valores de alta I - ..
soma poderão ser feitos ao seqüestrado elou seus XXII - um representante do Ministério
parentes até 2Q grau. da Saúde",

Art. 4Q Vedada a participação da União, Esta- Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
dos e Municfpios no pagamento de resgates, me- de sua publicação.
diante pagamento de valores elou atendimento de Art. 3º Ficam revogadas as disposiçõ-
pedido de resgates de qualquer natureza. es em contrário.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário.

. Justificação

A "indústria" do seqüestro no Brasil está cada
vez mais ousada e violenta deixando o cidadão com
pletamente aturdido sem saber o que fazer para se
proteger.

Sem dúvida o fato gerador do seqüestro é o
pagamento do resgate, valores pedidos que normal-
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Iização, na prática, os órgãos executivos de trânsito,
dentre outras, como noções de primeiros socorros,
nas ações curativas e na atuação preventiva nos aci
dentes de trânsito. Todavia, errou ao não incluir um
representante do Ministério da Saúde na composi
ção do Conselho Nacional de Trânsito.

Sabemos que os acidentes de trânsito decor
rem, também, de problemas de saúde - física ou
psicológica - ambas objeto de estudo da medicina.
É através do desenvolvimento científico na área mé
dica que exames de aferição da acuidade visual e
audição; geriátricos, que detectam mal de Parkinson,
mal de Alzhaimer, arteriosclerose; avaliam coração
(eletrocardiograma e eJetroencefalograma), pulmões,
pressão arterial (hipertensão); psicológicos (perso
nalidades psicopáticas, depressões), amnésias, es
tresses, etc. são indispensáveis para detectar defi
ciências e moléstias evitando fatores de risco que
possam provqcar acidentes.

A exemplo da 39ª Conferência Anual da Asso
ciação para o Avanço da Medicina de Tráfego 
AAMT, realizada em Chicago, IIinois, em 1998, tanto
a construção dos veículos e a tecnologia emprega
da, quanto o comportamento das pessoas podem
ser modificados para reduzir a morbidez e a mortali
dade no trânsito. Destas, a mudança comportamen
tal das pessoas provou ser a tarefa mais difícil. Dis
cuti-Ias, no âmbito brasileiro, no fórum apropriado,
que é o Conselho Nacional de Trânsito, exige, nos
tempos modernos, a participação de representante da
saúde.

Como discutir a normatização de procedimen
tos de saúae, em conselho, se não houver um repre
sentante da saúde para opinar pontualmente sobre
determinada ocorrência, incidência ou decorrência
da manifestação de algum sintoma comportamental
físico ou psíquico. Esse representante terá, por cer
to, competência profissional para opinar e sugerir
procedimebtos a serem adotados em acidentes com
traumatismo, p. ex., ou ainda, no transporte de pa
cientes feridos, dentre outros.

O mesmo representante poderá abalizar as al
terações comportamentais decorrentes das fortes in
fluências e pressões sociais que o condutor de veí
culos automotor enfrenta no seu dia-a-dia, bem
como das suas limitações e diagnósticos. O Cumpri
mento mais rigoroso da lei e uma mudança nas nor
mas sociais levaram países como EUA, Japão, Es
panha, etc., a uma redução acentuada na mortalida
de causada por veículos durante a última década.
Se a intenção do legislador é aprimorar o Código de
Trânsito Brasileiro, a presente alteração é condição

sine qua non para mais esse grande passo rumo a
uma legislação eficaz.

Sala das Sessões, 22 de abril de 1999. 
Deputado Dr. Hélio - PDT/SP.

INDICAÇÃO N9 174, DE 1999
(Do Sr. Deputado Dr. Hélio)

Sugere ao Ministro da Justiça o
apoio à rotulagem ou identificação dos
alimentos transgênicos.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos dirigimos a Vossa Excelência para reivindi

car o apoio do Excelentíssimo Senhor Ministro da
Justiça quanto:

1 - Levar à reunião da CODEX Alimentarius,
Agência da ONU para o controle dos alimentos, que
se reunirá entre os dias 27 e 30 de abril, em Ottawa,
Canadá, a oposição brasileira pela rotulagem ou
identificação dos alimentos transgênicos.

2 - Estamos enviando um estudo da maior
competência e profundidade, elaborado pelo Dr. Alberto
Nobuoki Momma, para registro nos Anais da Casa e
envio, juntamente com esta indicação, ao Ministério
da Justiça, relatando o porquê da identificação prete
rida nos alimentos transgênicos.

Assim sendo, solicitamos urgência no encami
nhamento desta, uma vez que três membros indica
dos pelo Ministério da Justiça participarão desta reu
nião e, levam posicionamento contrário à rotulação
ou identificação dos alimentos transgênicos, posicio
namento frontalmente contrário ao disposto no Códi
go de Defesa do Consumidor.

Sala das Sessões, 22 de abril de 1999. 
Deputado Dr. Hélio, PDT/SP.

ROTULAGEM DE PLANTAS
TRANSGÊNICAS E O AGRONEGÓCIO

Alberto Nobuoki Momma
Doutor em Economia do

Desenvolvimento Agrícola e do Espaço Rural

1 - Introdução
O advento das plantas transgênicas vai, aos

poucos, tomando forma e vulto na sociedade, atra
vés de grandes culturas alimentares, como soja, mi
lho e arroz, produtos de expressivo impacto no siste
ma agroindustrial pelas oportunidades de negócios
no mercado de proteínas de alto valor biológico, de
oleaginosas apropriadas à saúde humana e de ali
mentos que pesam na cesta básica da população.
Além do fator de resistência a herbicidas, charme da
polêmica em voga, nada de significativamente rele
vante em termos de propriedades bioquímicas, orga-
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nolépticas ou agronômicas tem programação de lan
çamentos a curto prazo. Mais de 90% dos investi
mentos em engenharia genética na agricultura refe
rem-se a um único caráter, isto é, a herbicidas (cer
ca de 70%) e inseticidas (em torno de 20%), caben
do menos de 1% para objetivos de qualidade (por
exemplo, aumento de proteína ou determinado tipo
de óleo). No entanto, o sistemático bombardeio de
notícias prolixas e pouco objetivas sobre as promes
sas da engenharia genética confunde a opinião pú
blica, levando-a a adotar posturas conservadoras de
precaução e bom senso. Receios de variados mati
zes e angústias do desconhecido culminam, final
mente, por impor a necessidade de providências ins
titucionais de natureza jurídico-administrativas para
todos os agentes econômicos envolvidos com as plan
tas transgênicas e, por extensão, com a engenharia
genética com vistas ao estabelecimento conspícuo de
responsabilidades e transparência de ações.

No bojo dessas considerações surge a questão
da rotulagem ou identificação dos transgênicos
como forma de exigir o cumprimento do Código de
Defesa do Consumidor e fazer prevalecer a vontade
do cidadão no seu processo decisório de consumir
com base em informações seguras e precisas
(Lei nº 8.078, de 11-9-90 - art. 6º, 111, e art. 8º). Com
a estabilidade monetária e a gradativa inserção nos
hábitos e consumo global - internet, acesso a impor
tação, turismo, shopping centers, super e hipermer
cados, redes de varejo, lojas de conveniência - a
população brasileira torna-se mais esclarecida, exi
gente, racional e mais consciente com a qualidade
de vida e satisfação do bem-estar social. Mas no
caso dos transgênicos é realmente procedente a exi
gência de rotulagem quando similares convencionais
acham-se dispensados dessa medida? Muitos argu
mentos, tanto os de rotulagem como os de não rotu
lagem, precisam ser ponderados dentro de uma vi
são holística de processos de desenvolvimento da
sociedade onde se interrelacionam idéias e projetos,
individuais e corporativos, movidos por ambições e
sentimentos de homens sequiosos por objetivos que
nem sempre são determinísticos de expressão de
vontades unilaterais.

2 - Conceito de equivalência, substantiva e to
tal, na rotulagem

Como a soja RR não difere de uma soja tradi
cional nos aspectos de cor, textura, teor de óleo,
composição e teor de aminoácidos essenciais e de
nenhuma outra qualidade bioquímica, há uma equi
valência total entre os produtos, dispensando-se
qualquer identificação. Segundo esse conceito, uma

soja Br 16 convencional em nada, agronomicamen
te, difere de uma Br 16 engenheirada, o mesmo
ocorrendo com outras variedades de soja que ve
nham a sofrer semelhantes transformações. As ca
racterísticas básicas da planta modificada vão man
ter-se, por determinado período de vida útil comer
ciai razoavelmente imutáveis dentro do conceito
DHE - distinta, homogênea e estável. Segundo essa
corrente de pensamento, admitindo-se equivalência
entre cultivares convencionais e modificadas, não
haveria necessidade de segregação com identifica
ção específica.

No entanto, o conceito de equivalência entre
plantas naturais e engenheiradas envolve dificulda
des práticas de um entendimento objetivo do próprio
termo "equivalência". Equivalência significa dispor
de igual valor, peso, força ou atributo específico, e
normalmente se expressa, para ser preciso, em uni
dades ou parâmetros concretos: um dólar equivale a
um real e setenta centavos, o rendimento de um litro
de álcool combustível equivale a 80% do rendimento
da gasolina comum, a potência de um Gol mil é ra
zoavelmente equivalente ao do Palio mil, e assim
por diante. Equivalência se refere sempre a quanti
dade ou algo mensurável a que corresponda um
sentido tecnicamente comparável. Esse valor pode
assumir conotações amplas, difusas e díspares: va
lor real, valor absoluto, valor relativo, valor primário,
valor nominal, valor positivo, valor atual, valor de
face, valor potencial etc. Mas, do ponto de vista do
genoma, da análise do DNA, uma planta natural e
outra modificada são intrinsecamente distintas pelo
fato de uma conter o gene de resistência ao herbici
da, além do marcador molecular que o "identifica"
como planta transgênica de propriedade, por exem
plo, da Monsanto.

A Rigor, genomicamente, elas não são iguais
nem equivalentes. Teriam equivalência total se fos
sem obtidas por multiplicação vegetativa, tipo enxer
tia ou clonagem ou cultura de tecidos de células
adultas. Ainda segundo a lógica da equivalência, um
homem e um macaco seriam seres equivalentes en
quanto seres vivos superiores, já que 98,4% dos
seus genes, conforme alguns cientistas e 99,9%,
conforme outros, são iguais nessas espécies. A dife
rença entre uma e outra espécie decorre do número,
posição, seqüência, forma de encadeamento e fun
ções estruturantes dos genes codificadores, entre
outros fatores, na unidade genômica. E é isto que
confere as especificidades de "ser" humano ou sí
mio, apesar da vasta identidade dos constituintes
genéticos. Além disso, se o conceito de equivalência
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gera preocupações para uma única expressão ou
caráter genético - tolerância a herbicidas ou resis
tência a insetos, por exemplo - esperam-se acirra
das discussões quando objetivos como produtivida
de ou qualidade forem alcançados em virtude da
abrangência das interrelações de vários genes dis
tintos envolvidos na transfenia. Nesses casos, o con
ceito de equivalência não terá nenhum sentido.

3 - Marketing Negativo da Segregação

As empresas ou pessoas adeptas dos transgê
nicos procuram, por todos os meios, misturar de for
ma dissimulada ou ostensiva os seus produtos no
seio da agricultura mundial como sendo uma simples
commodity igual a outra qualquer. Para esse grupo
de defensores, a discriminação de produtos em uma
fase inicial de penetração e conquista de mercados
não é conveniente nem lógica. A segregação pode
desencadear um processo aleatório de reações me
ramente instintivas de forte conteúdo ideológico,
sentimental, ético, religioso, cultural, psicológico. As
reações populares, geralmente, assentam-se em co
locações leigas, alheias às considerações científicas
ou técnicas. Uma excessiva generalização pode in
fluenciar viesadamente no curso normal de uma opi
nião pública diligente e responsável, isenta de pre
conceitos. Para os que advogam em prol da não ro
tulagem uma commodity é uma commodity e não
tem sentido fazer qualquer discriminação ou exigên
cias complementares, além das constantes nas re
gras vigentes no funcionamento desses mercados 
grau de pureza varietal ou de materiais estranhos, teor
de umidade, uniformidade/homogeneidade de grãos,
sanidade, resíduos de pesticidas ou agentes microbia
nos, peso e outros, tradicionalmente estabelecidos nas
bolsas de cereais ou bolsas de mercados futuros.

Por outro lado, a linha de raciocínio adotada na
não-rotulagem estimula uma série de contra-argu
mento igualmente racionais e objetivos, mas sob óti
cas não estritamente setoriais ou estáticas de ordem
mercantilista. Em primeiro lugar, todo lançamento
comercial de produtos tem como objetivo maior a sa
tisfação do cliente/consumidor de sorte a grangear
simpatia, preferência, lealdade e assiduidade de
compras que, estrategicamente articuladas, possam
traduz-se em níveis crescentes de faturamento ou
melhoria da posição relativa na participação da em
presa no mercado. Para isso refinam-se nas estraté
gias mercadológicas e cuidam dos mínimos detalhes
das táticas comerciais para mostrar ao mercado que
o seu produto ou serviço é melhor e reúne benefí
cios superiores aos da concorrência. E a base de

toda essa guerra de convencimento fundamenta-se
no fato de que o seu produtÇ> é "diferente", "distinto"
de qualquer outor no mercado. E o que propõem os
produtores de transgênicos? Adotam duas estraté
gias distintas, uma voltada para grãos e outra, radi
calmente oposta, para sementes. Para grãos, procu
ram simplesmente misturar-se às outras, confundir
se na multidão de desconhecidos, sem nenhuam
preocupação com diferenciação, segmentação ou
marketing específico. Se é commodity a ênfase
deve recair no custo mínimo possível e todos os es
forços devem concentrar-se nesse objetivo. Já para
o segmento de sementes prevalece a idéia de pro
duto taylor made, isto é, especiaria onde se ganha
com a maximização do valor agregado, na capitali
zação do conhecimento, e não com as quantidades
comercializadas. Para isso, lança-se mão de um ar
senal de convencimentos: materiais, financeiros, lo
gísticos, técnicos, gerenciais - para demonstrar ao
mundo rural que a planta transgênica é muito mais
lucrativa que a convencional, por reduzir custos, faci
litar operações e, sobretudo, aumentar as margens
de rentabilidade operacional. As plantas transgêni
cas jogam, portanto, em duas frentes, brandindo ar
gumentos parciais conforme as circunstâncias do
jogo de interesses no mundo dos negócios. Assim, a
mensagem para os agricultores é uma e a para os
consumidores, outra. Mas os produtores e suas fa
mílias são também consumidores, dentro do enfoque
de sistemas agroindústriais, além de eleitores e for
madores de opinião que podem acabar repercutindo
no mundo político. Em conseqüência, coerência e
consistência de argumentação não guardam nenhu
ma correlação com a realidade dos fatos, mas tão
somente com as motivações práticas de uma econo
mia de livre mercado globalizado.

Em segundo lugar, conceitos modernos de
customização, isto é, de atribuir custos a cada linha
de produtos ou a de desenvolver produtos especiais
sob encomenda, conforme especificação do clien
te/consumidor, já são largamente utilizados na agri
cultura mundial com a chamada agricultura orgânica
e agricultura funcional. a aplicação de conceitos de
atendimento ao consumdor e de desenvolvimento de
produto taylor made (ou à la façon) é uma exigên
cia crescente no agrobusiness brasileiro, notada
mente com a evolução da agricultura contratual:
café, horticultura, flores, semente, cana, citros e al
guns cereais - que especifica o pedido à la carte de
uma produção - variedade, quantidade, época, qua
lidade, tipo/categoria, embalagem, condições agro
nômicas de cultivo, controle técnico, etc. Em linhas
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gerais, algumas dessas características já se encon
tram presentes em grandes culturas cash crops
como soja, milho ou arroz que são, em última instân
cia, realizadas através de cultivares/variedades es
pecíficas que tiveram origem contratual. E isto de
corre de fato de cada variedade dispor de uma faixa
ótima de potencial produtivo - ciclo de cultivo, foto
período, exigência nutricional, densidade populacio
nal, época de cultivo, produtividade, altitude, stress
hídrico etc. É por isso que se fala em agricultura de
precisão como resposta à particularidades geofísicas
e minerais de uma área compatibilizada com as ne
cessidades, igualmente, específicas das culturas
para uma dada configuração de técnica agronômica.
O franco atendimento da especificidade agronômica
da cultivar vai, por sua vez, traduzir-se em colheitas
de alta qualidade e rendimento que podem, muito
bem, ser diferenciados e discriminados na comercia
lização em função, por exemplo, de teor de proteí
nas, de teor de sacarose aproveitável, de rendimen
to industrial, de teor de óleos, de qualidade de ami
noácidos, de tempo de cozimento, de sabor etc. O
arroz, por exemplo, é uma grande commodity, mas
boa parte de sua comercialização se dá através de
marcas próprias ou distribuidores/atacadistas que
procuram padronizar as características culinárias de
sejadas pelos consumidores. Assim, o arroz de qua
lidade superior tem nome e marca comercial, com
controle de origem, e sua aquisição no supermerca
do subordina-se às motivações e ao poder aquisitivo
da população. Então, negar ou minimizar a customi
zação e a tendência de marcas, providências explíci
tas da discriminação, dos produtos no agronegócio
nacional, e sobretudo mundial, não parece consentâ
neo nem coerente com a realidade econômica. Pro
dutos alimentícios com marcas próprias giram em
torno de 30% na Alemanha e Suiça e em 50% na In
glaterra (Preços Agrícolas, janeiro/99).

Um terceiro argumento da discriminação ou
distinção objetiva dos produtos agrícolas diz respeito
ao conceito de rastreabilidade, em que se procura
descrever na embalagem toda a cadeia produtiva
envolvida em termos de origem, local de processa
mento, indústria, agente distribuidor e outras infor
mações que permitam rastrear prováveis fontes in
desejáveis de ameaça à saúde da população. Este
conceito, associado à segurança alimentar, é con
sentâneo com a preocupação dos consumidores
quanto à origem dos produtos, à presença de resí
duos tóxicos e patogênicos, ao estado de conserva
ção dos produtos, à forma de manipulação/transpor
te e a outras ações potencialmente danosas à pre-

servação da saúde humana e animal. Para o caso
notório das plantas transgênicas a aplicação desse
conceito deveria ser obrigatória e fora de qualquer
cogitação em contrário, se se quer acompanhar, mo
nitorar, avaliar e fiscalizar a efetiva inocuidade des
ses produtos para a saúde humana e animal no lon
go prazo.

O alcance prático da identificação corresponde
à importância estratégica dos marcadores molecula
res, essenciais na biotecnologia para acompanhar o
percurso e o destino final de uma dada intervenção
humana em projetos de pesquisa.

Ainda relacionado com a segurança alimentar,
mas especificamente voltado para a vigilância sani
tária, tem-se o HCCP - Hazard Analysis and Criticai
Control Point - ou avaliação de riscos e controle de
pontos críticos, como forma de atuação sistemática
e busca de controle de qualidade dos produtos, tanto
de origem animal como vegetal.

A tônica desse sistema acha-se focada na saú
de agrícola e animal e não no controle de molés
tias/pragas /doenças em algum ponto de mercado 
geralmente fronteiras - da estratégia praticada até
há pouco tempo.

Com uma nova visão na abordagem da vigilân
cia sanitária, priorizando a estratégia de segurança
alimentar, derivada dos entendimentos com a
OMC/FAO, procura-se a qualidade total na agrope
cuária nacional por meio, notadamente, da tecnolo
gia e da eficiência gerencial da cadeia agroindustrial
até o consumidor final.

A implantação dessa nova estratégia de vigi
lância sanitária ressalta a importância de certos tra
tamentos operacionais, como a rotulagem ou código
de barras, contendo elementos técnicos fundamen
tais para ·um eficiente planejamento de ações, na
busca de agilidade e racionalidade de um eventual
processo investigatório. Hoje, a preocupação maior
reside nas plantas geneticamente modificadas para
tolerância a herbicidas que, em princípio e segundo
fontes oficiais, ainda não registraram efeitos colaterais
indesejáveis à saúde humana ou ao meio ambiente.

Conforme informações disponíveis em estudos
técnicos, não se tem registros, de efeitos pleiotrópi
cos, isto é, o gene de fator de resistência ao herbici
da não exerce influência em outros genes da planta
acarretando manifestações genotípicas ou fenotípi
cas distintas das cultivares originais.

Mas, com a chegada para breve de plantas
modificadas com fator de resistência ou de letalidade
para insetos, fungos, bactérias e até vírus, reversões
de expectativas decorrentes da imprevisibilidade
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evolutiva da ciência e tecnologia, suscitam questio
namentos de ordem sanitária e efeitos no longo pra
zo tanto para o homem como para a natureza.

Se um inseto ou agente microbiano sofre efei
tos letais quando se alimenta de plantas transgêni
cas, uma pessoa ingerindo-as sistematicamente nas
suas refeições habituais, não poderia acusar algum
tipo de impacto deletério? E por que um consumidor
que goste de cenouras ou batatas, mas genetica
mente modificadas para servir de veículo de vacinas
ou antibióticos ou inocentes vitaminas ou sais mine
rais, deve consumi-Ias ignorando a existência des
ses elementos? Em condições de tal inexistência de
informações corretas e apropriadas, o direito do con
sumidor de exercer um fato de consumo consciente,
racional e deliberado estará sendo locupletado por for
ça dos agentes econômicos, à revelia de qualquer con
sideração ética ou legal, uma vez que a definição do
que (convencional, orgânica, funcional etc.), como (co
zida, crua, torrada, in natura, processada, conserva,
congelada etc.), quando (diária, habitual ou sazonal),
quanto (quilo per caplta), onde consumir (doméstico,
restaurante, fast food, comida por quilo, conveniên
cia), é atribuição privativa da vontade soberana das
pessoas no pleno exercício de sua cidadania.

Um quarto argumento em oposição ao marke
tin negativo da discriminação refere-se ao conceitos
e agricultura funcional, isto é, o desenvolvimento de
uma agricultura capaz de oferecer produtos de alta
qualidade, com propriedades específicas, para finali
dades e mercados específicos como, por exemplo:
plantas com alto teor de óleo ou qualidade de óleo
especial; plantas com propriedades medicinais e vol
tadas para saúde e qualidade de vida - os nutracêu
ticos - como alto teor de ferro, Iicopeno, vitaminas,
sais minerais ou veículos de vacinas; plantas de alto
teor de frutose ou sacarose ou sólidos solúveis;
plantas com determinado tipo de concentração de
aminoácidos; plantas adaptadas para áreas de alta
concentração salina; plantas com alta resistência a
estresses hídricos ou térmicos; e assim por diante.

Nesses casos, o próprio objetivo comercial
com o aprimoramento de produtos-alvo se encarrega
paradoxalmente, de enveredar-se pelo caminho da
discriminação tão contestado hoje, explorando ao
máximo as virtudes de exclusividade, de novidade
biotecnológica, de notório diferencial mercadológico.
No mundo dos negócios, a distinção, de ser, fazer
ou 'agir de forma eficaz e eficiente traduz-se em su
cesso e saúde econômico-financeira de uma empre
sa: O avanço da agricultura funcional e, por conse
qüência, da dinâmica desse mercado não só exigirá

a plena identificação dos "produtos-alvo" como con
cederá prêmios de qualidade para aqueles de inte
resse e oportunidade de negócios do novo agribusi
ness. E aí, como ficará a "teoria" da não-rolagem?

Por último, tem-se o marketing da discrimina
ção para sobressair-se da média geral do mercado
global, procurando uma identificação mais estreita
com os consumidores de modo a desenvolver uma
imagem de qualidade, de origem, de valores, de
marca ou região, por meio do Certificado de Controle
de Origem. Trata-se de um poderoso instrumento de
marketing que age na fixação da imagem ou con
ceito de um produto, influenciado significativamente
nas decisões de consumo em meio ao mar de simi
lares genéricos. Paga-se mais e melhor, ou adquire
se um produto mentalmente familiar a outro disponí
vel no mercado, mesmo tratando-se de commodi
ties. Exemplo desse marketing é o café colombia
no, que se acha presente nos principais mercados
do mundo com uma aura de superioridade inigualá
vel em termos de qualidade e valor comercial. Ou
tros cafés, muitas vezes até melhores que os colom
bianos, como alguns da região dos cerrados, não
conseguem lograr êxitos apreciáveis em mercados
competitivos. Outro exemplo de flagrante sucesso é
o caso dos vinhos de origem controlada na França,
estratégia que permite a manutenção de competitivi
dade dos produtores franceses diante da concorrência
da Europa ampliada com países com menores custos
de produção. Mas qualidade, marcas e origem resul
tam em confiabilidade e credibilidade comercial que se
refletem em preços e valores de mercado.

4 - Impraticabilidade de distinção de Plantas
Transgênicas

É um argumento que vem perdendo força entre
os defensores da não-rotulagem em decorrência da
evolução dos equipamentos e técnicas laboratoriais
no campo da biologia molecular. À primeira vista, no
seu estado natural no campo ou no comércio, é im
possível a detecção de qualquer diferença entre as
plantas, já que a cultivar modificada possui as mes
mas características agronômicas da cultivar original.
A diferença, invisível, encontra-se no germoplasma
com o fator de resistência ao herbicida no caso da
soja RR. No visual, esse atributo pode ser checado
com a pulverização do herbicida, como fez a Polícia
Federal no Rio Grande do Sul no episódio de contra
bando de soja transgênica. No entanto, testes mais
eficazes e expeditos podem ser realizados com o
auxílio de sondas moleculares em laboratórios espe
cializados. O desenvolvimento de kits de análise de



5 - Elevação de Custos com a Identificação

A identificação de plantas transgênicas implica
em separar comercialmente os produtos, de tal sorte
que a qualquer momento e em qualquer fase da ca
deia do agronegócio, seja possível saber onde e
como ele se encontra. Isto significa operações sepa
radas de colheita, armazenamento, transporte, pro
cessamento, embarque e outras opêrações que vão
requerer meios e instalações apropriadas para o fiel
cumprimento dessa distinção. No final, haveria um
fatal encarecimento do produto, o que afetaria a sua
competitividade vis-à-vis de outras commodities
convencionais. Em princípio, tais explicações reve
lam-se razoáveis e convincentes.

Mas uma análise ponderada, equilibrada, objeti
va e, sobretudo, comercial em um contexto sistêmico
da realidade do concorrido mercado de grãos indica
possibilidades de estratégias alternativas. Em primeiro
lugar, nenhum produtor competente cultiva um único
produto, isto é, só soja, só milho ou só arroz. Ele prati
ca a rotação de culturas, faz plantio direto, planeja as
diferentes culturas anuais, distribui riscos entre culturas
ou mesmo entre cultivares de um mesmo produto.

A cooperativa ou empresa agroindustrial, cien
te dessa realidade, estrutura-se para uma ação mul
tiprodutos e multifinalidades, em razão de preços di
ferenciados, período distintos de comercialização,
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DNA, munidos de computadores portáteis e ligados programação do cash-flow, programação de ativida-
a rede de laboratórios virtuais via internet ou outro des etc. Opera-se, assim, com vários tipos de arroz
sistema de teleprocessamento de informação, segun- (que não podem ser misturados), vários tipos de fei-
do especialistas, pode viabilizar uma nova rotina de fis- jão (preto, de cores) e tipos diferentes de grãos
calização, monitoramento e avaliação de moléstias, (soja, milho, sorgo, trigo). Em termos de região pro-
pragas ou ocorrência de plantas transgênicas em qual- dutora, um armazém graneleiro convencional era di-
quer lugar do País. Ainda, como as variedades da mensionado para cerca de 36 mil a 50 mil toneladas
planta transgênica são protegidas por leis de proprie- de capacidade estática, com septos diversos, siste-
dade intelectual, esses kits e essa sistemática de açõ- mas complexos de termometria e controle de unida-
es vão ser operacionalizadas pelas próprias empresas de, transportadores subterrâneos e aéreos, equipa-
envolvidas nos negócios dos transgênicos - tanto se- mentos complementares e demais instalações, que
mentes como defensivos - que não vão admitir o uso resultavam em investimentos da ordem de
de suas tecnologias sem o devido pagamento a cada US$50/tonelada. Atualmente, a armazenagem se
safra agrícola. A fiscalização de uso indevido ou irregu- processa em baterias de cédulas metálicas com ca-
Iar será processado por firmas especializadas dos de- pacidade individual de 2.500 a 10.000 toneladas, es-
tentores das patentes e registros de proteção de culti- trategicamente dimensionadas e construídas para
vares. Ressalte-se que o agricultor não poderá usar a máxima funcionalidade, com custos em torno de
semente transgênica sem pagá-Ia, mesmo como se- US$15/tonelada; e são programadas para atender a
mente própria, facultado pela lei de cultivares. Nesse vários produtos dentro da dinâmica do mercado de
caso, prevalecerá a lei de patentes, salvo modificações diferentes grãos, que é naturalmente instável, sazo-
legais pertinentes já em tramitação no Congresso Na- nal e pouco previsível, principalmente no médio e
cional. As transgênicas gozam, portanto, de dupla pro- longo prazos. Então, para muitos operadores do
tação além dos segredos estritamente comerciais e agronegócio, providências adicionais para mais uma
elas vão fazer valer os seus direitos. separação de produto não envolvem alterações

substantivas de ajustamentos a uma nova realidade
comercial. A competitividade de um determinado
grão/cultura não depende apenas de custos no setor
primário ou industrial, mas da maximização de ações
em toda a cadeia do agronegócio - isto é, à juzante
e à montante da agricultura - em um ambiente ma
croeconômico favorável ao florescimento da criativida
de e sagacidade empresarial em bases altamente di
nâmicas: infra-estrutura eficaz, carga tributária racio
nal, clima jurídico-institucional promissor, educação e
qualificação de mão-de-obra ágil e competente, regras
econômico-financeiras claras e estáveis, etc.

Em segundo lugar, tem-se o desenvolvimento
e aprimoramento da logística, isto é, planejamento e
implantação de ações de modo a fazer a produção
ou produto desejado chegar ao consumidor final no
tempo certo, na qualidade requerida e a custos com
petitivos. A logística pode, por exemplo, envolver sis
tema de transporte intermodal, passando por toda a
cadeia de valores, como porto, retroporto, ferrovia,
locomotiva e vagão armazenagem, navio, porto de
destino, carga de retorno e outros elementos passí
veis de otimização desde, por exemplo, a produção
do minério de ferro na jazida até o destino final na si
derúrgica no exterior. No caso de um produto perecí
vel, como suco cítrico a granel, a logística env()lve a
unidade processadora, a estocagem em ambiente
controlado, caminhão-tanque refrigerado, armazém
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portuário, sistema de embarque no cais, navio gra- se as principais variáveis objetivas e subjetivas dos
neleiro apropriado para a carga e igual aparato no consumidores.
porto de recepção no exterior. O produto (suco de la- Uma técnica de análise dessa gama de infor-
ranja, suco de limão ou tangerina) precisa ser trans- mações existentes em um processo de logística no
portado no tempo certo, nas condições adequadas sistema agroindustrial consiste no chamado ECR -
para não comprometer a qualidade, com segurança Efficient Consumer Response (respostas eficientes
e com custos mínimos para que se alcance uma ele- ao consumidor).
vada performance operacional no suprimento do Contando com os novos e modernos recursos
suco cítrico nos principais mercados consumidores empresariais, que aliam automação digitalizada e te-
mundiais. Outro exemplo de logística é o que está leprocessamento, é possível avaliar e tratar um volu-
ocorrendo com a rota alternativa da hidrovia do me considerável de informações sobre o varejo em
Amazonas (Porto VeJo/Santarém) ao viabilizar com- termos de produtos, hábitos de compras, condições
petitivamente a produção de grãos da região Centro- sócio-econômicas, relacionamento com a empresa,
Oeste e da própria Amazônia que dispunha, até en- tipos de consumo e montantes de despesas, entre
tão, de rotas convencionais de alto custo. Combinan- outros, em uma verdadeira tarefa de garimpagem de
do estradas alimentadoras regionais, armazéns cole- dados relevantes para o negócio.
tores, terminais de carga em Porto Velho e Santa- Chamado de "Data Mining" ou mineração de
rém, embarcações apropriadas para a região, insta- dados, essa sistemática de prospecção de informa-
lações funcionais devidamente equipadas e siste- ções procura identificar, catalogar e conhecer estra-
mas de gerenciamento de cargas, entre outras ini- tegicamente as principais variáveis envolvidas em
ciativas, torna-se plenamente otimizável todo o pro- um dado comércio. Junto como EDI - Exchange
cesso de produção e exportação de grãos da imen- Data Information - ou troca eletrônica de dados e in-
sa região do Centro-Oeste e Norte, redinamizando formações entre distribuidores (varejo) e indústria é
oportunidades econômicas e criando um novo am- possível refinar, calibrar, dimensionar e programar
biente de investimentos. Assim, para um dado pro- cientificamente a atividade comercial em termos de
duto claramente distinto dos outros e perfeitamente promoção, estoques, produto-alvo, público-alvo pre-
discriminado, como por exemplo, soja orgânica, al- ferencial, propaganda etc., de forma a reduzir cus-
godão fibra extra-longa ou soja transgênica, a viabili- tos, ganhar tempo, minimizar perdas e otimizar pa-
dade de uma logística operacional estará, certamente drões re/acionais indústria-distribuidor-consumidor.
relacionada com a escala, existência de economias ex- A atuação de um Pão de Açúcar ou Carrefour
ternas compatíveis, programação de ações previsíveis, situa-se na vanguarda da modernidade de um setor
confiabilidade comercial da cadeia e comportamento que opera com base em custos expostos à sensibili-
da dinâmica de produtos concorrentes alternativos. dade de orçamentos domésticos e com margens

Uma outra vertente de logística, o gerenciamento operacionais ditadas pela concorrência entre gigan-
da cadeia de suprimentos - supply chain manage- teso E para alcançar performances significativas no
ment, constitui uma técnica de alta utilidade na otimiza- mundo empresarial em um setor complexo, constituí-
ção de operação de compras e vendas de produtos. do de milhares de produtos atomizados em itens e

Dispondo, racionalmente e pragmaticamente, de subitens, devidamente discriminados e guarnecidos
uma visão abrangente e integrada de todas as ativida- por centenas de fornecedores habilmente cadastra-
das associadas ao fluxo de materiais ou mercadorias e dos, contam com técnicas e recursos de alta eficiên-
Informações da cadeia de suprimentos, é possível deter- cia, como automação de suprimentos (cadeia de su-
minar níveis de custos, ganhos de tempo e eficiência primentos, ECR, ED', Data Mining), caixas registra-
que resultam em apreciáveis vantagens competitivas. doras óticas automatizadas, pagamentos on line,

É de utilização corrente na reposição de esto- vendas eletrônicas via internet e delivery, lay out
funcional com marketing sensorial, funcionamento

ques (que envolve uma unidade industrial ou comer- 24 horas e outras estratégias comerciais.
cial a um ponto de venda) e na renovação freqüente
de produtos nas prateleiras de supermercados, far- 6 - Conclusão
mácias e grandes lojas de varejo. As plantas transgênicas devem ser vistas em

Com o conhecimento sobre mercadorias (tipo, um contexto de grandes mudanças que estão em
natureza, quantidade, qualidade, peso, tamanho, marcha na humanidade neste liminar de um novo
preço, etc) e informações sobre quem compra, quan- século. O sistema agroindustrial brasileiro, campo de
dO,como, o quê e com que freqüência, identificam- ação das plantas transgênicas, acha-se, por sua
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vez, subordinado aos grandes movimentos de meta- pela sistemática HCCP - avaliação de risco e con-
morfoses evolutivas como a globalização econômica trole de pontos críticos, acertado com a OMC e
com a universalização de mercados, leis, regula- FAO.
mentos e procedimentos sócio-culturais; a liberação A identificação das plantas transgênicas é ne-
geral da sociedade com a redefinição do papel do cessária não somente por uma postura técnica ou le-
Estado em domínios passíveis de ação pela iniciati- gal, mas, principalmente, por uma questão de precau-
va privada, limitando-se às funções reconhecida- ção (princípio de ouro da regra ambiental) em relação
mente típicas do Poder Público; a realidade virtual ao desconhecido, que só será aprimorada com o avan-
do mundo da teleinformática e da automação digital ço da ciência e tecnologia em seus imprevisíveis des-
onde tudo passa a ser instantâneo, prático, funcional, dobramentos, além da própria evolução do sistema
cômodo e eficaz em qualquer lugar do mundo e em agroindustrial brasileiro, às voltas com agricultura de
qualquer ação humana imaginável; o novo mundo das precisão, agricultura funcional, segmentação e diferen-
ciências da vida com abiotecnologia ditando, notada- ciação de mercados, zoneamento de produção, certifi-
mente por meio da engenharia genética, novos valores cado de controle de origem, customização, logística,
e padrões de conduta na economia, política, justiça, mudança na composição etária da população, restriçõ-
ética, relações internacionais e na própria vida do pla- es ambientais, direitos dos consumidores, biossegu-
neta. Nesse contexto de instabilidades, com tendên- rança, bioética, lei de propriedade intelectual, lei de
cias inéditas em amplas áreas do conhecimento huma- acesso a recursos biotecnológicos e crescente ação
no, e de conformidade com as razões expostas nas Ii- nas salvanguardas de preservação do planeta.
nhas anteriores, nota-se que os argumentos de não-ro- Toda e qualquer aplicação tecnológica comporta
tulagem ou não-identificação de plantas transgênicas desvios entre a realidade dos fatos e a mais perfeita das
não se coadunam com os fenômenos contingentes do invenções humanas. E para a administração desse risco,
agronegócio moderno (segmentação, diferenciação, notadamente quando as implicações podem envolver o
customização, segurança alimentar, vigilância sanitá- destino da própria humanidade, toda medida de precau-
ria, logística, código do consumidor). ção merece ser encarada com seriedade e equilíbrio.

Ao examinar a lei agrícola (Lei nº 8.171, de 17- Brasília, 13 de abril de 1999. - Alberto Nobuoki
1-91) - nos seus pressupostos quanto a normas e Momma, Economista e Engenheiro Agrônomo Dou-
princípios de interesse público, de forma que seja tor em Desenvolvimento Agrícola.
cumprida a função social e econômica da proprieda
de (art. 2º), nos objetivos constantes no art. 3!! (pro
mover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividade
e suprir necessidade - item I; elimin~r,a~ distorções
que afetamo desempenho das funções éêónômicas
e social da agricultura - item 11; proteger o meio am
biente, garantir o seu uso social e estimular a recu
peração dos recursos naturais - item IV) e nos obje
tivos da defesa agropecuária com vista a assegurar
a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tec
nológica dos produtores agropecuários finais desti
nados aos consumidores (art.1º da Lei 9.712, de 20
11-98, alterando a Lei nº 8.171) - constata-se que
não se pode exercer essas atribuições, com um mí
nimo de seriedade e eficácia institucional, à margem
de uma clara rqtulagem das plantas transgênicas.

Misturada, embaralhada, confundida com as
convencionais não se teria condições. operacionais
de exercer uma efetiva ação de fiscalização, monito
ramento, controle e avaliação das plantas transgêni
cas, principalmente daquelas de caráter poligênico,
tornando letras mortas dispositivos da lei agrícola.

Igualmente, seria totalmente inócua a vigilância
sanitária do Ministério da Agricultura, regida doravante,
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Agenda 21 - Resultado da Conferência das Nações após a sua conclusão, será autorizada licitação para
Unidas sobre o Meio Ambiente e duplicação daquele trecho, que deverá ter início ain-

Desenvolvimento de 1992. da no final deste ano. E a previsão do término das
lDecreto nQ 2.519, de 16 de março de 1998 - Promul- obras é para 30 de junho de 2001.
ga a Convenção sobre Diversidade O Ministro reafirmou seu interesse e compro-

Biológica de 1992. misso com o desenvolvimento do Estado de Santa
REQUERIMENTO Catarina frente às bancadas federal e estadual do

(Do Sr. Deputado Dr. Hélio) nosso estado, por intermédio de seus repre-
sentantes. O Ministro relatou ainda o encaminha

Sugere ao Ministro da Justiça o
apoio à rotulagem ou identificação dos mento ao Ministro do Orçamento e Gestão (MOG)
alimentos transgênicos. de solicitação de recursos suplementares para conti

nuação das obras da Rodovia do Mercosul (BR-
Senhor Presidente, 101), num montante de 185,6 milhões de reais.
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1º, do Re- O Orçamento Geral da União deste ano desti-

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro na 214,9 milhões de reais para rodovias nos Estados
a V. Exil seja encaminhada ao Poder Executivo a in- de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, sendo que
dicação em anexo, ao Ministro da Justiça, manifes- 63,7 milhões de reais foram destinados a Santa Ca-
tando nossa opinião favorável à identificação ou ro- tarina. Esses recursos seriam suficientes para o
tulagem dos alimentos transgênicos expostos à prosseguimento das obras até o final do mês de

Sala das Sessões, 22 de abril de 1999. - maio. Assim, o Ministério de Transportes está solici-
Deputado Dr. Hélio, PDT/SP tando suplementação orçamentária de 185,6 milhões

O SR. PRESIDENTE (lIdefonço Cordeiro) - de reais a serem aplicados na obra como um todo,
Passa-se ao horário de sendo 93,1 milhões de reais especificamente para o
VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES nosso estado. Caso haja necessidade, novas suple-

Tem a palavra o Sr. Deputado Edinho Bez. mentações serão providenciadas antes do final do
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Sem revi- ano, para garantir que a obra não seja interrompida.

são do orador.) - Sr. Presidente, antes de fazer o Dentro de no máximo trinta dias o Presidente
meu pronunciamento, gostaria de desejar boas-vin- da República deverá assinar o Decreto de Suple-
das ao Deputado Carlos Cury. Nós, que já estamos mentação Orçamentária, que permitirá uma visão ní-
no segundo mandato, queremos dizer a S. Exa. que tida da forma com que os recursos destinados ao
é uma enorme satisfação tê-lo nesta Casa. Digo Projeto Rodovia Mercosul, em 1999, serão liberados,
ao amigo, companheiro, colega e Deputado que dando maior segurança às empresas executoras
está tomando posse hoje que pode contar conos- com relação ao cronograma das obras.
co, pois estaremos juntos para ajudá-lo no que for Ouço, com satisfação, meu nobre companheiro
possível. Deputado Pedro Novais.

Também, antes de iniciar meu pronunciamen-
to, quero registrar que o Município de Palhoça, cida- O Sr. Pedro Novais - Deputado Edinho Bez,

com este aparte, desejo apenas congratular-me com
de progressista em Santa Catarina, estará comple- V. Ex" e felicitar o Ministro Eliseu Padilha, do nosso
tando amanhã 105 anos de emancipação política. partido, pelo grande trabalho que está fazendo em
Por isso o nosso registro.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Parlamentares, é Santa Catarina. O povo catarinense e V. Exa mere-
cem. Meu parabéns!com imensa satisfação que registro nos Anais desta

Casa, por meio deste pronunciamento, a decisão do O SR. EDINHO BEZ - Obrigado, Deputado Pe-
Ministro dos Transportes, Exmo. Sr. Eliseu Padilha, dro Novais. É com imensa satisfação que registra-
de afirmar que a duplicação da BR-101 (norte de mos seu aparte.
Santa Catarina), no trecho da divisa do Paraná com O povo de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande
Santa Catarina, até a cidade de Palhoça, deverá ser do Sul e São Paulo será beneficiado, uma vez que a
concluída até 31 de dezembro deste ano; e que o rodovia abrange todos esses estados. E a previsão
anteprojeto do trecho que vai da cidade de Palhoça do Presidente Fernando Henrique Cardoso e do Mi-
(região sul de Santa Catarina, base deste Deputado), nistro Eliseu Padilha é a de que tenhamos, dentro de
até a cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, ficará aproximadamente quatro anos, uma rodovia duplica-
pronto até 30 de junho deste ano. Imediatamente da ligando Porto Alegre a São Paulo.
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O Ministro Eliseu Padilha fez questão de lem~ dade e rapidez, bem como pelas providências já to-
brar que ainda no mês de março teve audiência com madas, o que já tranqüilizou a população, em espe-
o Presidente Fernando Henrique Cardoso para tratar cial os usuários daquela rodovia. O Ministro determi-
das necessidades dos recursos adicionais, para con- nou também que fossem priorizadas as obras de si-
tinuidade desse projeto. nalização e tapa-buracos, o mais breve possível.

Durante aquele encontro, o Presidente da Repú- S. Exa reafirmou o seu desejo de visitar o Estado
blica garantiu, mais uma vez, que, apesar do ajuste fis- de Santa Catarina o mais rápido possível, objetivando
cal, o Governo Federal considera uma das prioridades averiguar in loco sua determinação anterior. Venho
da nova gestão concluir a duplicação da rodovia anun- acompanhando de perto todas as providências já toma-
ciada, sendo esta fundamental para a economia dos das, obviamente com a aquiescência e a determinação
Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do do Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Paraná, de São Paulo e para os países do Mercosul. O Ministro ignorou algumas lamentáveis declara-

o Ministro disse ainda que é compromisso do ções do Executivo de Santa Catarina, mais especifica-
nosso Presidente, o Excelentíssimo Senhor Fernan- mente do Secretário dos Transportes e Obras, Deputado
do Henrique Cardoso, e dele próprio agilizar o máxi- Leodegar Tiscoski, de que o Governo Federal havia
mo possível no que tange à burocratização, tendo abandonado aquele estado, porque sequer tinha ido
em vista a importância da duplicação da BR-101 na- ver as irregularidades. Dissemos que mais importante
queles estados, conforme foi discutido e avaliado an- do que ir lá é tomar as providências. As providências já
teriormente com o próprio Presidente, relembrado no foram tomadas e o resultado aí está: os recursos já fo-
último dia 20 de abril deste ano. ram destinados; as obras não serão interrompidas.

Comunico aos nobres Parlamentares que, la- Não vamos considerar tais declarações.
mentavelmente, na região sul de Santa Catarina, Nós, Parlamentares, ignoramos tais irregulari-
base deste Deputado, uma das pontes ruiu, mais es- dades citadas. Elas não existiram. S. Exa não foi a
pecificamente sobre o rio Urussanga, e que o Minis- Santa Catarina porque não é Ministro somente de
tro Eliseu Padilha, ao tomar conhecimento, por inter- Santa Catarina, e sim do País. Lá, temos nossa ad-
médio do DNER de Santa Catarina e deste Parla- ministração, os Deputados Federais e o Fórum Par-
mentar, determinou que o DNER tomasse todas as lamentar Catarinense.
providências, objetivando acelerar a reconstrução O Presidente Fernando Henrique Cardoso, o
daquela ponte. Após a conclusão rápida do trabalho Ministro de Estado de Transportes e Obras, Eliseu
dos técnicos e engenheiros, o Ministro foi informado Padilha, e o DNER cumpriram com seus deveres e
de que, para a recuperação total e a liberação do compromissos.
tráfego para os usuários da BR-101, evitando assim Como cidadão e Deputado Federal, repre-
os desvios, seriam necessários no mínimo noventa sentando Santa Catarina aqui no Congresso Nacio-
dias, mesmo tendo todas as condições de trabalho. nal, não tive dúvida alguma em elaborar este pro-
Essas informações foram passadas para a imprensa nunciamento para enaltecer todos aqueles que, de
local e estadual. Tinham o objetivo de tranqüilizar forma direta ou indireta, vêm colaborando para a du-
a população e os usuários quanto à duplicação da plicação da BR-101, em especial as autoridades má-
BR-101. ximas já citadas.

É importante salientar, caros colegas, com mui- Portanto, caros colegas, é dever de todos nós
to orgulho, que a ponte está praticamente recupera- reconhecer as boas causas em prol do nosso estado
da e será liberada 15 dias antes da data previs- e do Brasil.
ta. Isso significa a determinação do Ministro Eliseu Era o que tinha a dizer.
Padilha. O SR. PRESIDENTE (lIdefonço Cordeiro) -

Lembro aos nobres Parlamentares que nesse Concedo a palavra ao nobre Deputado José Antonio
ínterim apareceram irregularidades em outras pon- para uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco
tes, o que causou pânico em nossa população. En- Parlamentar PSB/PCdoB.
tão, mais uma vez, o Ministro Eliseu Padilha determi- O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.
nou ao DNER que tomasse todas as providências Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
possíveis e cabíveis, objetivando um levantamento te, Sras. e Srs. Deputados, há décadas, o Maranhão
técnico e preciso. Os competent~s técnicos, junta- tem sido considerado o Estado que mais tem confli-
mente com o Chefe do DNER, o engenheiro Roberto tos agrários no Brasil. Ultimamente, segundo propa-
Ribas, e sua equipe, surpreenderam-nos pela agili- ganda oficial - especialmente os meios de comunica-
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ção do Estado, quase todos em mãos do grupo do- logia são de que não há previsão de chuva para o
minante -, este quadro teria sido alterado, porque o estado nos próximos quatro meses. Não é só o ser-
Governo Federal teria agido no Estado, e também o tão que sofre com o problema da seca, mas também
Governo do Maranhão. o agreste, a Zona da Mata. Os canaviais alagoanos,

Senhor Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que são a base de sustentação da agricultura e da
havia uma audiência para hoje, dia 22 de abril de agroindústria do açúcar, já foram muitos afetados.
1999, marcada há mais de trinta dias por repre- Senhor Presidente, caso esses dados meteoro-
sentantes de movimentos ligados ao campo - O Gri- lógicos se confirmem, não teremos mais chuva em
to da Terra, a FETAEMA (Federação dos Trabalha- Alagoas, o que aumentará a miséria e a fome. Só na
dores na Agricultura do Maranhão), o Movimento região da Zona da Mata já morreram 13 mil cabeças
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -, ocasião em de gado por falta de alimento e de água. Isso preo-
foi entregue uma pauta solicitando providências em cupa muito, pois o estado já vem atravessando enor-
prol dos trabalhadores rurais, da paz no campo, da re- me crise financeira devido ao descalabro administra-
forma agrária. tivo das elites que lá dominaram.

A Governadora do Estado, ou o Sr. Vice-Go- Em encontro com mais de cinqüenta Prefei-
vernador, ou quem quer que seja, estavam a pos- tos na Associação dos Municípios de Alagoas, pro-
tos hoje para receber os trabalhadores rurais que pusemos que o Governo suspendesse provisoria-
se deslocaram para o Palácio Henrique De La Ro- mente a dívida de 14 bilhões do Estado de Ala-
que, prova do descaso não só do Governo Esta- goas, que é arrolada todo mês, para que os recur-
dual, mas também do Governo Federal pelos con- sos fossem aplicados em caráter emergencial,
flitos agrários. haja vista que a Sudene até agora propôs a baga-

Senhor Presidente, no Município de Barra do tela de 2 milhões de reais para cumprir a emergên-
Corda, há pouco mais de uma semana, um traba- cia. Aliás, o Exército, que paga os cerca de 120
Ihador rural foi assassinado. Amanhã haverá um carros-pipas, está devendo 420 mil reais. Não é
ato de manifestação contra este fato. Só nesse possível que o Governo Federal não dê essa ajuda
município há mais de 25 mil hectares de áreas que concreta ao estado. Não estamos falando aqui de
foram' desapropriadas por decretos de 1996 até estrutura, mas sim de uma saída emergencial para
1998. Infelizmente, nenhum trabalhador foi assen- o sertanejo das Alagoas.
tado.' Era o que tinha a dizer.

Senhor Presidente, denuncio esse gesto que O SR. PRESIDENTE (lIdefonço Cordeiro) - Tem
demonstra, como o Governo Federal e o Governo a palavra o Sr. Deputado Ivan Paixão, pelo PPS.
Estadual do meu estado têm conduzido a política O SR. IVAN PAIXÃO (PPS - SE. Sem revisão
fundiária do Maranhão. Não receber os trabalhado- do orador) - Sr. Presidente, srª2 e Srs. Deputados,
res foi a demonstração cabal de que - afora essa ocupo hoje a tribuna desta Casa para externar mi-
propaganda oficial feita -,não há interesse em re- nha preocupação com dois fatos lamentáveis ocorri-
solver o problema dos trabalhadores sem terra, ou dos no Estado de Sergipe.
seja, não háinteresse em se fazer reforma agrária no Primeiro. Chegou às minhas mãos documento
Brasil. ' encaminhado pela Ordem dos Advogados do Brasil,

Era o que tinha a dizer. ' Conselho Seccional de Sergipe, que informa ao Go-
O SR. PRESIDENTE (lIdefonso Cordeiro) - vernador do Estado, Dr. Albano Franco, sobre um

Concedo á palavra ao nobre Deputado Regis Caval- plano momentaneamente abortado, que visava a as-
cante, para uma Comunicação de Liderança pelo sassinar o radialista e Deputado Gilmar Carvalho, do
PPS. PMDB de Sergipe. O Deputado Gilmar Carvalho tor-

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. nau-se conhecido no Estado de Sergipe pela sua de-
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- terminação e combatividade. Com certeza isso tem
te, ocupo este espaço da Liderança do meu partido, causado contrariedades a alguma parcela da soeie-
o PPS, para denunciar a situação em que se encon- dade sergipana.
tra o Estado de Alagoas, com mais de cinqüenta mu- A denúncia da OAB foi encaminhada ao Gover-
nicípios em estado de emergência, principalmente nadar Albano Franco, um homem íntegro, probo, se-
no sertão. Não é mais possível continuar com essa nhor das suas responsabilidades, que venho aqui
situação, haja vista a própria realidade que estamos enaltecer. Porém, peço mais uma vez ao Governa-
enfrentando. As informações do Serviço de Meteoro- dor que disponibilize todo aparato de segurança ne-
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cessário para que Sergipe não se transforme e siga
o triste caminho do nosso vizinho Estado de Ala
goas.

Peço ao povo de Sergipe que denuncie qual
quer informação que por acaso saiba ou a que tenha
acesso, para proteger a vida de Gilmar Carvalho,
Deputado Estadual do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro. Peço inclusive a V. Exª, Sr. Presi
dente, que autorize a divulgação no programa A Voz
do Brasil de minha denúncia e solicitação, que, te
nho plena certeza, será atendida pelo Governador
do Estado, Dr. Albano do Prado Franco.

O segundo motivo que me faz ocupar a tribu
na, nestes dez minutos no período de Comunica
ções Parlamentares, é para lamentar o episódio
ocorrido no deslocamento dos feirantes das ruas
que circundam o velho mercado da cidade de Ara
caju para um novo mercado, recentemente cons
truído pelo Governo do Estado de Sergipe com os
recursos oriundos da privatização da empresa de
energia estadual.

Esse mercado, a mais importante obra de saú
de pública construída nos últimos tempos na capital
do Estado de Sergipe, foi construído com recursos
do estado, no Governo do Dr. Albano Franco, para
ser administrado pela Prefeitura de Aracaju, que tan
to tempo teve para cadastrar, organizar os feirantes
e deslocá-los das ruas que circundam o velho mer
cado para os boxes e locais mais adequados, a fim
de que eles exerçam com dignidade e higiene, em
proteção à saúde pública, o seu trabalho, a sua labu
ta diária.

O que estamos vendo na capital do Estado de
Sergipe? Tratores, máquinas, um verdadeiro aparato
público pago com impostos estão sendo utilizados
para dizimar, derrubar e massacrar os feirantes po
bres do meu estado. Por pouco não houve uma tra
gédia hoje de madrugada. Os tratores começaram a
trabalhar às 3h30min. Quando estavam prestes a
derrubar mais um barraco, um feirante correu angus
tiado, postou-se à frente de um trator e pediu pelo
amor de Deus para que não derrubassem aquele
barraco, porque ali estavam dormindo sua esposa e
dois de seus filhos. O tratorista não quis acreditar, foi
preciso a interferência de populares. Quando abriu
se a porta do barraco, estavam lá dois filhos meno
res e a esposa do feirante.

Com certeza, Senhor Presidente, os recursos
da privatização da Energipe, que foram tão bem apli
cados pelo Governo do Estado, não servem para
este fim na organização do mercado.

Peço ao Prefeito João Augusto Gama, cristão,
católico - podemos até chamá-lo de um verdadeiro
papa-hóstias, porque está sempre a comungar nas
missas -, que não faça isso com nossos irmãos; que
tenha solidariedade; que vá pessoalmente ao local,
encaminhe e organize a transferência desse povo
humilde, pobre, que ganha a vida vendendo verdu
ras, gêneros alimentícios. Peço a S. Exa que não aja
dessa maneira, porque o aparato público não deve
ser utilizado contra nenhum cidadão brasileiro, ainda
mais contra os menos favorecidos pela sorte, os ex
cluídos, os marginalizados, aqueles que carregam
nas suas costas uma imensa dívida social, verdadei
ra chaga deste País, vítimas de uma concentração
de renda brutal. Eles também são vítimas do que
hoje estamos acompanhando: um País voltado a pa
gar juros ao capital especulativo, a remunerar o
capital internacional, a satisfazer as exigências
dos banqueiros internacionais. Isso deixa nosso
País exposto a fatos como esse: tratores a dizimar
o patrimônio de toda uma família, adquirido com
sua labuta diária, formado de uma velha barraca
de feira, onde vendem-se gêneros alimentícios
para seu sustento.

Deixo, portanto, Senhor Presidente, registra
das essas duas graves denúncias de fatos lamen
tavelmente ocorridos no meu estado. Tenho certe
za de que o Governador Albano Franco, a quem
conheço e por quem tenho grande consideração,
irá dar todo apoio e segurança ao Deputado Gilmar
Carvalho.

Peço ao Prefeito Gama, também do PMDB,
que reflita com cuidado e carinho sobre esseassun
to e não maltrate essas pessoas. Foram elas, Gama,
que votaram em você para Prefeito de Aracaju. As
pessoas humildes de minha cidade, Aracaju, têm um
grande líder, Jackson Barreto, que lhe deu apoio
para se eleger e o levou à Prefeitura de Aracaju. O
Prefeito Gama, que encontro nas igrejas, comungan
do, um verdadeiro papa-hóstias, repito, deve tratar
com mais solidariedade e carinho as pessoas humil
des. Lembre-se de que foram os humildes, a maioria
do povo sergipano, que o colocaram na Prefeitura de
Aracaju.

Senhor Presidente, solicito a V. Exª a transcri
ção do documento da OAB e do meu pronunciamen
to nos Anais da Casa e a sua divulgação no progra
ma A Voz do Brasil.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DE SERGIPE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Aracaiu(SE), 19 de abril de 1999.

Oft'cío GP nO .12} 199.

Chegou ao oonhedmentD da ORDEM DOS ADVOGADOS 00 BRASIL,
SECÇÃO SERGIPE, no dia 16 pretétito, sext;a·fejra, fortes IndídOS da existênda de um
plano visando assassinar O Radialista e Deputado, GILMAR CARVALHO, o qual seria
executado no dia 17 (sábado).

De imediato, deu-se dênda ao Sr. secretário de segurança do Estado de
sergipe e à própria vítima, o que motivara a organização de um esquema de segurança e
investigação, a' fim de identificar e responsabilizar os imlJlicados.

Não obStante ter sido evitado a concretiZação do Oime, a ameaça
permanece e é constante, ainda mais quando não identificado o próprio fato denUlldado
ou os seus aUbJres.

A OAB/SE, oomo inStituição Que historicamente defende a cidadania e o
Esmdo Democrático de Direito, pugnando intransigentemente pela liberdade de imprensa,
não pode acEitar o uso da violência como argumento, razão porque pede que seja dado
lJI~uinll~lJw ~ inv5i~ necessárias à efucJdação dos fatos, Induslve com a
adoção de medidas de proteção ao Deputado GIlMAR CARVALI-D.

certos de que Vossa Excelência manterá o firme propósito de defender a
Democracia e o combate à violência, desde já ratmcamos a scIicital;ão de adoção das
medidas de segurança cabíveis, ao tempo em que aproveitamos a oportunidade para
reiterar os nossos votns de eleva estima e consideRtçio.

exmo. Sr.
Or. AL.8ANO DO PRADO PIMENTEL FRANCO
DO. Governador do estado de 5ergípe
NESTA
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o SR. PRESIDENTE (lIdefonço Cordeiro) 
Concedo a palavra ao Deputado Marcos Afonso,
pelo PT.

O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
inicialmente gostaria de dizer que muito nos honra o
fato de V. Ex13, um Deputado do Acre, representante
de região muito importante do nosso Estado, o Vale
do Juruá e Cruzeiro do Sul, estar presidindo esta
sessão. Tenho certeza de que sua emoção é grande
neste momento.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna relatar que
acabo de chegar de Minas Gerais. Ontem, tive a
oportunidade de participar de grande ato cívico que
já entrou para a história da democracia brasileira.
Refiro-me à festa democrática de Ouro Preto, em
que o Governo mineiro agraciou personalidades da
política brasileira, democratas, patriotas e lutadores
de nosso País.

Na terra de Tiradentes, a terra da Inconfidên
cia, onde nasceu a mais contundente luta pela li
berdade neste País, reuniu-se parcela do povo
brasileiro. Mais de 40 mil pessoas coloriram as
ruas de Ouro Preto. A Praça Tiradentes, que com
porta 15 mil pessoas, estava lotada e tornou-se
um jardim de bandeiras vermelhas e de outras co
res. Juventude belíssima dos grêmios,dos DCE,
da União Nacional dos Estudantes, da União Bra
sileira dos Estudantes Secundaristas, sindicalistas
da Central Única dos Trabalhadores, funcionários
públicos, caravanas dos mais distantes estados lá
estiveram presentes.

Naquele fim de manhã e início de tarde, Ouro
Preto se tornou a capital da democracia brasileira.
Ontem, 21 de abril, Dia de Tiradentes, na frente da
antiga cadeia, hoje Museu da Inconfidência, esta
vam as lideranças políticas deste País, comanda
das pelo Governador Itamar Franco, ao lado do
Presidente do PT, Deputado José Dirceu, do
nosso Presidente de honra, companheiro Luís Iná
cio Lula da Silva, do Presidente do PDT, Leonel
Brizola, do Sr. Miguel Arraes, de Senadores e De
putados.

Fazendo parte da caravana petista, senti muito
orgulho de ser brasileiro, e creio que assim também
se sentiram os demais colegas Deputados Federais
e Senadores do Partido dos Trabalhadores e de ou
tros partidos ali representados, porque; nesse clima
de apostasia, de ceticismo e de arrogância que ca
racteriza o atual Governo Federal, a festa de ontem
foi uma resposta.

Às vezes até nos assustamos quando ouvimos
dizer que os defensores da justiça social, da sobera
nia, da democracia, da liberdade, de uma cultura
progressista são chamados de dinossauros, de re
trógrados, aqueles que olham para o século XIX. É
muita arrogância.

Sr. Presidente, não somos céticos, não nos
tornamos apóstatas, somos homens que apren
dem com a história deste País. O evento de on
tem foi um tributo à luta pela independência e
soberania brasileira, em que afirmamos o nosso
tempo e asseguramos um projeto para as futuras
gerações, se não completo, pelo menos com
algo fundamental para o estabelecimento de um
projeto honesto e decente para este País, ou
seja, o compromisso com o povo, com a nossa
soberania e principalmente com o conteúdo es
sencial da democracia.

Sr. Presidente, a despeito da historiografia
oficial, que tantas vezes afirma erradamente ser o
nosso povo pacífico e acomodado, os fatos mostram
que o povo sabe se levantar, sim, e muitas vezes.
Até para nós, da esquerda, causa inquietação o fato
de ser o povo paciente, reflexivo. Mas quando faz
a reflexão certa, parte para a materialização, para a
ação. Foi assim que fizemos no passado, quando lu
tamos pela independência deste País; foi assim que
fizemos nas dezenove intervenções militares já ocor
ridas neste País; foi assim que fizemos na ditadura
militar.

Sr. Presidente, comecei minha militância políti
ca ainda na época da ditadura militar. Faço parte da
terceira geração da esquerda brasileira. O povo bra
sileiro sabe o quanto é cara a ausência da liberdade,
mas soube se organizar, refletir e materializar ação
política necessária para derrubar a ditadura militar.
Tenho certeza de que neste momento o povo brasi
leiro está fazendo grande reflexão política. O ato de
ontem, em Ouro Preto, reforça a idéia de que a po
pulação já está disposta a partir para mudanças con
cretas e efetivas.

Sr. Presidente, srª2 e Srs. Deputados, ontem o
povo brasileiro, representado por aqueles que parti
ciparam da festa de Ouro Preto, soube entender que
é preciso romper com o Fundo Monetário Internacio
nal. As forças saudáveis da política brasileira dizem
ser preciso romper com essa política excludente e
antinacional e dar um basta a Fernando Henrique
Cardoso.

Penso que aqueles cidadãos entenderam isso.
Temos agora a responsabilidade de repassar esse



Vou utilizar-me hoje de um exemplo próprio. Eu
tenho pressão alta e faço uso de um remédio cha
mado Renitec, 5mg, um dos mais baratos contra a
pressão alta.

Fui analisar a situação do trabalhador que ga
nha o salário mínimo atual, cuja parcela destinada
para a saúde, de 6,55%, corresponde mensalmente
a R$8,52 para toda a família.

O remédio a que me referi, o Renitec, custa, na
farmácia desta Casa, R$13,97. Com o percentual do
salário mínimo destinado aos gastos com saúde,
não se consegue comprar sequer uma caixa desse
remédio - e lembro que o percentual de 6,55% é
para gastos com saúde, não apenas para a compra
de remédios.

Eu tomo também o Sintroide, 75mg, outro re
médio contra ácido úrico e tenho um problema de
hérnia de coluna. Falo isso com toda a tranqüilidade
porque a tendência, com a velhice, é gastarmos
cada vez mais com remédios. Diria eu que gasto, no
mínimo, mais de 50% de um salário mínimo com re
médios e tenho 49 anos.

Indo mais fundo nesses números, veremos
que o trabalhador dispõe para investir em sua
saúde de cerca de 0,09 centavos de real por dia,
ou seja, de menos de dez centavos. Se conside
rarmos o valor mensal de R$2,84, veremos que
o trabalhador não tem qualquer condição de ad
quirir o Renitec e menos ainda de tratar de sua
saúde.

Sr. Presidente, Srªª e Srs. Deputados, nos
sa intenção é fazer com que a Casa reflita um
pouco mais sobre a importância de aprofundar
mos o debate sobre o valor do salário mínimo,
com base em alguns itens como saúde, alimen
tação - sobre o que falei outro dia -, habitação e
transporte. Sobre esses últimos nem vou falar
hoje. Quero abordar apenas a saúde para mos
trar o desespero em que se encontram hoje os
idosos. Por essa razão, insisto quase que diaria
mente para que esta Casa delibere sobre o valor
do salário mínimo.

Ouço com prazer o Deputado Deusdeth Pantoja.
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sentimento ao conjunto da sociedade brasileira. Ta- ocupei a tribuna, diariamente, durante todo o mês de
refa fácil? Não, Sr. Presidente, como não foi fácil a abril, de forma persistente, para falar sobre a situa-
luta contra a ditadura, até mesmo quando a juven- ção do trabalhador, do aposentado, do pensionista e
tude pegou as armas para lutar pela liberdade; do desempregado brasileiros. Tenho me espelhado
como não foi fácil a luta do povo brasileiro na em Gandhi e usado alguns exemplos que, no meu
Campanha Diretas Já; como não foi fácil,e ainda entendimento, valem muito mais do que mil palavras
não é, a luta do povo brasileiro pela conquista de ou mil discursos.
espaços democráticos, seja no âmbito das prefei
turas das capitais, seja no âmbito dos estados.
Não é fácil a luta pela democracia. No entanto, o
mal, a injustiça e o autoritarismo só vencem quan
do a democracia cruza os braços e os sonhadores
deixam de sonhar.

Ontem, em Ouro Preto, lembrei-me de uma
poesia de Carlos Drummond de Andrade. Nosso
poeta, certa vez, escreveu: "São tão fortes as coi
sas! Mas eu não sou as coisas e me revolto". Não
somos pedras; o povo brasileiro não é um amontoa
do de pedras; tem sentimento e vai se levantar na
hora certa.

Apesar de ontem ter havido uma festa onde a
poesia da democracia foi cantada, hoje os jornais O
Globo e O Estado de S.Paulo divulgam que um
grande poeta brasileiro está sendo ameaçado de
morte. Refiro-me a Thiago de Melo, homem que faz
parte da cultura progressista deste País. O poeta da
Amazônia,.o poeta contemporâneo deste fim de sé
culo, o poeta da humanidade está sendo ameaçado
por madeireiros porque defende o meio ambiente no
seu Estado. Isso é muito grave.

Sr. Presidente, amanhã retornarei à tribuna
para propor a adoção das devidas providências. O
Parlamento não se pode silenciar diante de mais
uma agressão à inteligência brasileira. O poeta Thia
go de Melo é propriedade do povo. Portanto, o povo
precisa defendê-lo.

Por isso, amanhã, retornarei a esta tribu
na, repito, Sr. Presidente, para que possamos
aprofundar este assunto. Esta Casa tem de estar
solidária ao poeta, porque no dia em que o homem
deixar de admirar as belezas da obra de um
poeta, ele perderá a admiração pela própria
vida.

Viva Ouro Preto! Viva Tiradentes! Viva a luta
pela soberania do nosso País!

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (lIdefonço Cordeiro) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim
pelo PT.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
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o Sr. Deusdeth Pantoja - Deputado Paulo
Paim, quero congratular-me com V. Exª por essa in
sistência a respeito de uma realidade brasileira: o
baixo valor do salário mínimo e o alto custo de vida.
Quero dizer que concordo com o pensamento e a
preocupação de V. Ex" Espero contar com o apoio
de V. Exll e da Liderança do seu partido, pois esta
mos apresentando uma emenda à PEC da Refor
ma Tributária que visa dar imunidade tributária não
só aos medicamentos básicos de saúde, mas tam
bém à cesta básica de alimentos. Não é solução
para o problema, mas, pelo menos, há de melho
rar as condições de aquisição dos produtos pela
população carente. Espero contar com a aprova
ção dessa emenda à PEC da Reforma Tributária,
que, sem dúvida nenhuma, contribuirá para melho
rar o projeto. Parabéns a V. Exª pela insistência.
Acho que é um tema que realmente merece a refle
xão desta Casa.

O SR. PAULO PAIM - Deputado Deusdeth
Pantoja, quero dizer a V. Exª que já assinei a sua
emenda e, com certeza absoluta, V. Exª terá o apoio
dos sessenta deputados do meu partido, porque en
tendo que a sua emenda defende o interesse do
conjunto dos cidadãos que precisam de alimentação
e de remédios e abrange todo o aspecto social. Nós,
nesse processo de reforma tributária, estaremos,
com certeza, do lado de V. Exll

Alguns dirão que V. Exª está fazendo clientelis
mo ou demagogia. Quero dizer que sou um crítico
desses que dizem isso. Eles não sabem o que é
chegar em casa e não ter o dinheiro para o leite,
para o pão, para o remédio. Talvez nós saibamos,
pela nossa história, tendo começado de baixo até
chegar aqui. Dizia eu, numa outra oportunidade, que
sei o que é comprar fiado no armazém - fiado quer
dizer comprar a prazo, pedir para pagar no fim do
mês por não ter dinheiro. Nós sabemos o que é isso.
V. Exll está com toda a razão.

Conte com o nosso total apoio para que essa
sua proposta seja vitoriosa nesta Casa e atenue a si
tuação desesperadora do povo brasileiro.Não é à toa
que os dados da OIT e do Banco Mundial demons
tram que o Brasil é o pior país do mundo em distri
buição de renda, o que faz com que tenhamos de re
correr a instrumento como esse a que V. Exª, de for
ma correta, está recorrendo.

É o desespero da população nas ruas que nos
motiva a isso. Nós, Parlamentares, podemos com-

prar o remédio, mas se eu não fosse Deputado Fe
deral não sei como iria comprar os remédios que te
nho de tomar diariamente pelo resto da vida.

Tenho certeza de que V. Exª também estará
aqui conosco votando a favor de um salário mínimo
digno que esta Casa venha a aprovar, quem sabe
por unanimidade, já na semana que vem.

Sr. Presidente, para concluir, gostaria de dizer
que na próxima quinta-feira, dia 29 de abril, faremos
neste plenário, às 10 horas da manhã, uma sessão
em homenagem aos trabalhadores pela sua resis
tência, pela sua luta, diria heróica, para sobreviver
neste País que tem, sem sombra de dúvida, o menor
salário mínimo da América Latina e, se não me en
gano, o segundo menor do mundo.

Nesse dia estarão aqui representantes das
centrais sindicais, das confederações, lideranças
dos trabalhadores do campo e da cidade, que se
deslocarão de seus estados de origem para virem a
este plenário deixar marcada a sua posição, num
chamamento a este Congresso Nacional para que
delibere de uma vez por todas sobre matéria tão im
portante como o salário mínimo.

Não posso deixar de registrar na conclusão
desta análise que faço do salário mínimo - insistimos
no salário mínimo porque entendemos ser ele a
base da pirâmide - que nunca nos esquecemos dos
servidores públicos municipais, estaduais e federais,
há praticamente cinco anos sem um centavo derea
juste, nem dos trabalhadores da área privada que re
cebem mais que um salário mínimo, os quais, na tal
da livre negociação, não conseguem repor sequer as
perdas da inflação.

Quando brigamos pelo salário mínimo, na ver
dade buscamos uma melhor distribuição de renda
para o conjunto dos trabalhadores - empregados e
desempregados, da área pública ou da área privada,
aposentados e pensionistas.

Era o que tinha a dizer.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (lIdefonço Cordeiro) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a ses
são.

O SR. PRESIDENTE (lIdefonço Cordeiro) - En
cerro a sessão, convocando outra para amanhã,
sexta-feira, dia 23 às 9 horas.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
2.1EMENDAS OU RECURSOS

RECURSO: ART 58, § 3° combinado com
ART. 132, § 2°

PELA INCOSTITUCIONALlDADE E/OU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

1- Emendas

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(Art. 216, § 1° do Regimento Interno)

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 2199 (LUIZA ERUNDINA) - que altera o art. 252
do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, dispondo sobre a tramitação de
projeto de lei de iniciativa popular.

ÚLTIMO DIA: 23-04-99

N° 6199 (GLYCON TERRA PINTO) - que altera o § 1°
do art. 79 do Regimento Interno.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

11 - Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58,§1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3°
combinado com ART. 132,§2°

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETO DE LEI:

N° 3.789197 (WERNER WANDERER) - Dispõe sobre
os anúncios relativos à oferta de emprego.

OBSERVAÇÃO: Desarquivado pelo art. 105.
DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RE~URSO:
ART. 58, § 1° INTERPOSIÇAO DE

PROJETO DE LEI:

N° 2.766192 (SENADO FEDERAL) - Determina a
indisponibilidade dos bens da vítima de
seqüestro e de extorsão mediante seqüestro:
os de seu cônjuge e de seus parentes, e da
outras providências.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1° .

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENARIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO
ART. 164, § 2° e § 3°)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 3/99 (FRANCO MONTORO e OUTROS) - Institu.i
ó Grupo Parlamentar Brasil-Canadá e da
outras providências.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 1/99 (Dr. HÉLIO) - Susta a Resolução nO 4~, de
1998 do Conselho Nacional de Trânsito 
CONTRAN, que regulamenta o artigo 112 da
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 -
Código de Trânsito Brasileiro. .

(FACE A APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI N°
4.886/99).

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

PROJETO DE LEI:

N° 145/99 (íRIS SIMÕES) - Institui o Dia do
Engenheiro de Segurança do trabalho.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-Q4-99
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4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos
termos do artigo 137, § 1° do RI. Prazo para
apresentação de recurso artigo 137, § 2° (05
sessões). A seguinte proposição:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:

N° 2199 (GERALDO MAGELA) - Propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle realize ato de fiscalização do Contrato
n° 02/99, celebrado entre a Fundação
Educacional do Distrito Federal e o Centro
Educacional Caiçaras nos autos do Processo
nO 082.00162/99, cujo extrato foi publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal de 18 de
fevereiro de 1999, pág. 03.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO:

N° 6/99 (JOSÉ CHAVES) - Solicita seja convocado o
Sr. Presidente da Companhia Hidroelétrica do
São Francisco - CHESF, a fim de prestar
esclarecimentos sobre o processo de
privatização da estatal

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO:

N° 290/99 (WAGNER SALUSTIANO) - Solicita
informações ao Sr. Comandante Geral da
Polícia Militar do Estado de São Paulo sobre
processo cujo objetivo é anular promoções de
oficiais.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

PROJETOS DE LEI:

N° 119/99 (POMPEO DE MATTOS) - Autoriza o uso
de Títulos Federais para pagamentos de
dívidas de Estados e Municípios.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-Q4-99

N° 123/99 (JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA) - Cria
o Fundo Nacional de Segurança Pública 
FUNSEP e dá outras providências.

DECURSO: 3° DIA
OLTlMO DIA: 27-Q4-99

N° 175/99 (VALDECI OLIVEIRA) - Determina que a
escolha de diretores e vice-diretores das
escolas técnicas e agrotécnicas federais e dos
centros federais de educação tecnológica seja
feita através de eleição direta.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

N° 199/99 (JAQUES WAGNER) - Cria o Conselho
Nacional do Petróleo - CNP, para assessorar o
Congresso Nacional na regulamentação e
fiscalização do monopólio estatal do petróleo.

DECURSO: 3° DIA
OLTIMO DIA: 27-04-99

N° 215/99 (RICARDO FERRAÇO) - Regulamenta a
transferência de cotas orçamentárias aos
Poderes Legislativo, Judiciário e ao Ministério
Público.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

N° 222199 (POMPEO DE MATTOS) - Autoriza o uso
de Títulos Federais para pagamentos de
dívidas de Estados e Municípios.

DECURSO: 3° DIA
OLTIMO DIA: 27-04-99

N° 225J99 (BISPO RODRIGUES) - Dispõe sobre o
número máximo de Ministérios.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 27-04-99

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

- Abril de 1999 -

23 6a·feira 10:00 Clementino Coelho
10:25 Átila Lins
10:50 Sérgio Carvalho
11:15 Jaime Martins
11:40 Pedro Celso
12:05 Wellington Dias
12:30 Carlos Dunga
12:55 Mário Negromonte
13:20 Geraldo Magela

26 ~·feira 15:00 Osvaldo Sobrinho
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15:25 Lincoln Portela
15:50 Nilton Capixaba
16:15 Max Mauro
16:40 Regis Cavalcante
17:05 Evilásio Farias
17:30 Vicente Capropreso
17:55 Luiz Piauhylino
18:20 Nair Xavier Lobo

27 3a·feira 15:00 Rafael Guerra
15:25 Pedro Eugênio

28 43 ·feira 15:00 Renato Vianna
15:25 Eliseu Resende

29 53 ·feira 15:00 Airton Dipp
1525 Ricardo Ferraço

30 6a-feira 10:00 Deusdeth Pantoja
10:25 Nelson Trad
10:50 Waldemir Moka
11:15 Dr. Rosinha
11 :40 Angela Guadagnin
12:05 Saulo Pedrosa
12:30 Pastor Reginaldo de Jesus
12:55 Magno Malta
13:20 Antônio Carlos Biscaia

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1° dia
Último dia: 29/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1° clc art. 166)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 1.645-AJ96 • do Senado Federal· que
"acrescenta dispositivos à Lei nO 7.802. de 11 de julho de
1989. que "dispõe sobre a pesquisa. a experimentação, a
produção, a embalagem e rotulagem", o transporte. o arma-

zenamento. a comercialização, a propaganda comercial, a
utilização, a importação. a exportação, o destino final dos
residuos e embalagens, o registro, a classificação, o con
trole, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus com
ponentes e afins. e dá outras providências". (Apensados o
PL N° 531/95).
RELATOR: Deputado FREIRE JONIOR

PROJETO DE LEI N° 3.635-AJ97 - do Sr. Airton Dipp • que
"dispõe sobre a prioridade a ser dada aos processos e jul
gamentos de ações trabalhistas e indenizatórias contra o

Estado e a Fazenda Pública cujos autores sejam portado
res de soropositivo (HIV)".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N° 3.641·AJ97 - do Sr. Remi Trinta - que
"estipula valores para a indenização a ser paga pelas em
presas prestadoras de serviço de transporte no caso de
morte ou lesão a passageiro ou tripulante e de extravio ou
dano de bagagem, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado CAIO RIELA

PROJETO DE LEI N° 3.653-A/97 - do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "dispõe sobre as pericias oficiais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI N° 2.500-8/92 - do Poder Executivo
(MSC 47/92) - que "dispõe sobre o aumento de capital nas
empresas públicas ou sociedades de economia mista sob o
controle da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI N° 3.290-A/92 • do Senado Federal (PLS
N° 42/92) • que "dispõe sobre despesas de caráter
sigiloso".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N° 2.223-A/96 • do Sr. Padre Roque _
que "autoriza a organização de corpos de bombeiros muni
cipais voluntários em cidades e vilas não assistidas por
destacamentos locais do respectivo Corpo de Bombeiros
Militar".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
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PROJETO DE LEI N° 2.7021;97 - do Sr. Arlindo Chinaglia 
que "estabelece impedimento à nomeação ou designação
para cargos em comissão e funções de confiança no âmbi
to do Poder Legislativo".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI N° 3.044-Al97 - do Sr. José Borba - que
"altera a Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que dis
põe sobre o regime tributário das microempresas e das em
presas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempre
sas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá ou
tr3s providências".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA

PROJETO DE LEI N° 3.080-Al97 - do Sr. Padre Roque 
que "acrescenta parágrafo ao art. 29 da Lei nO 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 3.178-Al97 - do Sr. Padre Roque 
que "altera dispositivos do art. 36 da Lei nO 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI N° 3.642-Al97 - do Sr. Pedro Wilson 
que "institui o ano de 1998 como o Ano dos Direitos Huma
nos e da Cidadania, em alusão ao cinqüentenário da Decla
ração Universal dos Direitos do Homem e aos dez anos da
Constituição Federal de 1988".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

Decurso: 5° dia
Último dia: 23/04199

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1° ele art." 166)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 1.224195 - do Sr. João Cóser - que
"inclui entre as contravenções penais a discriminação con
sistente na exigência de "boa aparência", para fim de recru
tamento e seleção de pessoal".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI N° 2.805/97 - dos Srs. José Genoíno e
Aloysio Nunes Ferreira - que "estabelece novas formas so
bre reconhecimento de firmas e autenticação de documen
tos, alterando dispositivos da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro
de 1916 - Código Civil, da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, da Lei nO 6.015, de 31 de

dezembro de 1973 - LRP e Lei nO 8.213, de 24 de julho de
1991 - Plano de Beneficios da Previdência Social".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PREOJETO DE LEI N° 2.927/97 - do Sr. Ricardo Izar - que
"condena ao pagamento de honorários advocatícios a parte
vencida que impetrou recurso protelatório".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI N° 2.990/97 - do Sr. Ursicino Queiroz 
que "altera a redação do art. 13 e revoga o art. 14 da Lei nO
5.700, de 1° de setembro de 1971, que 'dispõe sobre a for
ma e apresentação dos Simbolos Nacionais, e dá outras
providências', determinando o hasteamento diário da Ban
deira Nacional em todos os prédios públicos".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI N° 2.704-B/97 - do Sr. Hugo Biehl- que
"determina a disponibilização pelo Departamento de Im·
prensa Nacional, para fins de consulta, do Diário Oficial da
União na Rede de Comunicação INTERNET".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N° 2.758-Al97 - do Sr. Pedro Wilson 
que "dá nova redação ao § 3°, do art. 26, da Lei nO 9.394,
de 20 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N° 2.984/97 - do Sr. Airton Dipp - que
"altera o art. 132 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990 
Estatuto da Criança e do Adolescente, permitindo a recon
dução de Conselheiros Tutelares, sem restrições".
RELATOR: Deputado CAIO RIELA

PROJETO DE LEI N° 3.023-B/97 - do Sr. Luciano Pizzatto 
que "dispõe sobre edificações que projetam cone de som
bra em áreas litorâneas de interesse público".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI N° 3.220-B/97 - do Sr. Betinho Rosado 
que " dá nova redação ao "caput" do art. 2° e acrescenta
parágrafo ao art. 7° da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desen
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 3.361-Al97 - do Sr. Femando Zuppo
que "acrescenta parágrafo ao art. 15 da Lei nO 8.666, de 21
de junho de 1993, visando a introduzir, dentre as normas
de licitação para aquisição de veículos automotores terres
tres, pela Administração Pública, o critério de preferência
pelos movidos a álcoo'''.
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR
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Decurso: 4° dia
Último dia: 26/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1° ele art. 166)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 3.531/97 - do Sr. Airton Dipp - que
"dá nova redação ao § 2° do art. 1° da Lei nO 7.433, de 18
de dezembro de 1985, que dispõe sobre os requisitos para
a lavratura de escrituras públicas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N° 3.838/97 - do Sr. Ricardo Barros 
que "altera os arts. 56 e 58 da Lei nO 6.015, de 31 de de
zembro de 1973 - Lei de Registros Públicos".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE. LEI N° 3.881/97 - do Sr. Roberto Pessoa 
que "altera o § 1° do art. 236 do Código de Processo Civil 
Lei nO 5.869, de 11.01.73".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PROJETO DE LEI N° 3.883/97 - do Sr. Roberto Jefferson 
que "dispõe sobre a atuação de advogado durante depoi
mento perante Comissão Parlamentar de Inquérito".
RELATOR: Deputado FERNANpO CORUJA

PROJETO DE LEI N° 4.149/98 - do Sr. Cunha Bueno - que
"dispõe sobre concurso para propor alteração do brasão
das Armas Nacionais".;
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA

PROJETO DE LEI N° 4.348/98 - do Sr. Ibrahim Abi-Ackel 
que "altera dispositivos da Lei nO 9.099, de 26 de setembro
de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, e dá outras providências". (Apensado o PL N°
174/99).
RELATOR: Deputado GERSON PERES

PROJETO DE LEI N° 4.728/98 - do Sr. José Machado - que
"acrescenta parágrafo ao art. 37 da Lei nO 8.245 de 18 de
outubro de 1991".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI N° 4.734198 - do Sr. Paulo Lima - que
"dispõe sobre a informatização, no âmbito da Lei nO 6.015,
de 31 de dezembro de 1973 - Lei de Registros Públicos 
da escrituração cartorária através de discos ópticos e opto
magnéticos ou em outrosmeios reconhecidos como legais,
sem prejuízo dos métodos atualmente empregados".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,t)

PROJETO DE LEI N° 1.620/96 - do Sr. Paes Landim - que
"altera a Lei nO 6.088, de 16 de julho de 1974, que "dispõe
sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco - CODEVASF - e dá outras
providêhcias".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO

PROJETO DE LEI N° 3.954-A/97 - do Sr. Ricardo Izar 
que "renova as Leis Delegadas nO 4 e nO 5, ambas de 26 de
setembro de 1962".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 4.129/98 - da Sra. Maria Elvira - que
"determina a idade mínima para os candidatos à habilitação
como condutores de veículos automotores". (Apensados os
PLs N°s 4.072198 e nO 4.135/98)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N° 4.354-A/98 - do Sr. Antônio Carlos
Pannunzio - que "altera o art. 105 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código Nacional de Trân
sito". (Apensados os PLs N°s 4.441/98 e 4.556/98)
RELATOR: Deputado ARY KARA

Decurso: 4° dia
Último dia: 26/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 69/99 - do Sr. Philemon Rodrigues 
que "acrescenta artigo à Lei nO 7.210, de 11 de julho de
1984 - Lei de Execuções Penais, facultando ao preso o
cumprimento da pena em estabelecimento que menciona".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N° 79/99 - do Sr. Enio 8acci - que "modi
fica o art. 1° e o § 1° do art. 2° da Lei nO 9.504, de 30 de se
tembro de 1997, que estabelece normas para as eleições e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI N° 81/99 - do Sr. Enio 8acci - que "altera
dispositivos da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Có
digo de Processo Civil e dá outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N° 95/99 - DO Sr. Ricardo Izar - que "al_
tera a Lei nO 4.591, de 16 de dezembro de 1964 • Lei de
Condomínio em Edificações e Incorporações Imobiliárias 
nos artigos que menciona".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1° dia
Último dia: 28/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI N° 1.208/95 - do Sr. Valdir Colatto - que
"dispõe sobre a inserção, em todos os programas das
emissoras de radiodifusão de sons e imagens, de um qua
dro sobreposto, onde um especialista fará simultaneamente
a tradução das falas para a linguagem das mãos". (Apensa
do ao PL nO 4.326/93)
RELATOR: Deputado EBER SILVA

PROJETO DE LEI N° 2.972197 - do Sr. Ricardo Gomyde 
que "altera a Lei na 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
(Apensado ao PL na 2.759/97)
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS

Decurso: 4° dia
Último dia: 26/04/99

Projetos de Lei ( art. 119, I e § 1°, clc art. 166 )

PROJETO DE LEI N° 2.864/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a assistência gratuita aos filhos e dependen
tes dos trabalhadores urbanos e rurais desde o nasci
mento até seis anos de idade, em creches e pré-esco
la." (Apensado o PL na 3050/97)
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

Decurso: 3° dia
Último dia: 27/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI N° 3.805/97 - do Sr. Marçal Filho - que
"altera o art. 40 da Lei na 4.324, de 14 de abril de 1964, que
institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Odontologia, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Agnelo Queiroz

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 01/99 - do Sr. SiJas Brasileiro - que

"modifica o artigo 60 da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desen
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização de
Magistério".
RELATOR: Deputado José Melo

PROJETO DE LEI N° 04/99 - do Sr. Si/as Brasileiro - qUt

"estabelece penalidades pelo uso de telefone celular em
teatros, cinemas e auditórios".
RELATOR: Deputado Jonival Lucas Júnior

PROJETO DE LEI N° 23/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dispõe sobre a matricula de crianças de seis anos de ida
de no ensino fundamental".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI N° 25/99 - do Sr. Paulo Lima - que "mo
difica a Lei na 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execu
ção Penal) para instituir o ensino médio nas penitenciárias."
RELATOR: Deputado Walfrido Mares Guia

PROJETO DE LEI N° 57·A199 - do Sr. Odelmo Leão - que
"denomina 'Aeroporto Intemacional de Uberlândia - Ten.
Cel. Aviador César Bombonato' o aeroporto da Cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado Ademir Lucas

PROJETO DE LEI N° 128/99 - do Alberto Fraga - que "insti
tui o Sistema de Bolsa de Estudo para os policiais federais,
policiais civis e militares do Distrito Federal, os bombeiros
militares do Distrito Federal e os militares federais".
RELATOR: Deputado Walfrido Mares Guia

PROJETO DE LEI N° 157/99 - do Sr. Simão Sessim - que
"dispõe sobre a divulgação das vagas disponiveis para ma
tricula pelos estabelecimentos públicos de ensino".
RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO

PROJETO DE LEI N° 177/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que
"altera a Lei nO 9.093, de 12 de setembro de 1995, 'que dis
põe sobre feriados"'.
RELATOR: Deputado Luis Barbosa

PROJETO DE LEI N° 231/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
"acrescenta dispositivo ao art. 40 da Lei na 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional".
RELATORA: Deputada Celcita Pinheiro
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COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4° dia
Último dia: 26/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, clc art.166)

A • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO D~ LEI N° 6.129-B/90 - do Senado Federal
(PLS na 123/89) - que "estabelece diretrizes para uma Polí
tica Nacional de Habitação Rural e dá outras providências".
(Apensados os PLs nas 4.498/89, 240/91, 1.917/91,
2021/91,3.011/92 e 4.026/93), .
RELATOR: Deputado EVlLÂSIO FARIAS

PROJETO DE LEI N° 661·Al95 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a atualização das aposentadorias e pensões
pagas pela Previdência Social aos seus segurados e, pela
União, aos seus inativos e pensionistas".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 3.418-Al97 - do Sr. Júlio Redecker
que "altera os arts. 464 e 465 do Decreto-Lei nO 5.452, de
10 de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho
CLT, dispondo sobre o pagamento de salário mediante de
pósito bancário".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

B • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 853/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dis
põe sobre a obrigatoriedade de publicação mensal de qua
dro demonstrativo da destinação dada aos valores arreca
dados pelos concursos de prognósticos patrocinados pelo
Govemo Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.001/95 - do Sr. Pedro Valadares 
que "inclui gastos pessoais com educação, saúde e previ
dência como despesas a serem abatidas no cálculo do Im
posto de Renda a pagar de pessoas físicas". (Apensados
os PLs nas 2.459/96,2.491/96,4.113/98,74/99,4.133/98,
4.541198,4.592198,4.629/98)
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 3.657/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre o controle e a transparência dá', arrecadação
e destino da Contribuição Provisória sobre a Movimentação
Financeira - CPMF e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N° 3.712-Al97 - do Sr. Júlio Redecker 
que "reduz a alíquota do Imposto sobre Produtos Industria
lizados (IPI) incidente sobre artigos de viagem, bolsas e ar
tefatos semelhantes".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N° 3/99 - do Sr. Si/as Brasileiro - que
"concede isenção do imposto sobre produtos industrializa
dos (IPI) na aquisição de caminhões por transportador au
tônomo de carga". (Apensado o PL nO 51/99)
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOnO

PROJETO DE LEI N° 54/99 - do Sr. Professor Luizinho 
que "dispõe sobre o recebimento de dotações governamen
tais por entidades intermunicipais, sem fins lucrativos".
RELATOR: Deputado DEUSDETH PANTOJA

PROJETO DE LEI N° 55/99 - do Sr. Nelson Marchezan 
que "dá nova redação às alíneas "c" e "d" do § 1° do art. 4°
da Lei na 5.768, de 20 de dezembro de 1971, modificada
pela Lei nO 5.864,.de 12 de dezembro de 1972".
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI N° 131/99 - do Sr. Enio Bacci - que "dis
põe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industriali
zados (IPI) na aquisição de automóveis para os Oficiais de
Justiça e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 207/99 - do Sr. Alberto Fraga - que
"estabelece as condições de quitação do financiamento da
casa própria ao término do contrato".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS, A PARTIR DE
SEGUNDA-FEIRA (DIA 26104199)

Substitutivo (art. 119, "e § 10
)

AS PROPOS/ÇÚES ABA/XO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBRO DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.229-Al98 • do Sr. Márcio Fortes 
que "dispõe sobre o estabelecimento da hora de verão <no
pais em datas determinadas e nas regiões específicas."
RELATOR: Deputado OlíMPIO PIRES .
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 5° dia
Último dia: 23/04/99

Projetos de Lei (art. 119, Je § 1°, ele art.166)

PROJETO DE LEI N° 1.827-B/96 - do Sr. Inácio Arruda 
que "regulamenta os serviços de distribuição de gás com
bustivel canalizado na forma dada ao parágrafo 2° do artigo
25 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nO
5, de 1995."
RELATOR: Depumdo B. SÁ

PROJETO DE LEI N° 2.147/96 - do Sr. Luciano Pizzatto 
que "dispõe sobre a comercialização de gás liquefeito de
petróleo em botijões, e dá outras providências."
RELATOR: Depumdo ANTONIO FEIJÃO

PROJETO DE LEI N° 4.739/98 - do Sr. Cunha Bueno - que
"cria o Selo Verde para os veiculas automotores movidos a
álcool."
RELATOR: Deputado JUQUINHA

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 236/99 - do Sr. Airton Dipp - que
"acrescenta o § 6° ao artigo 7° da Lei nO 8.631, de 04 de
março de 1993."
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3° dia
Último dia: 27/04/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1° ele art. 166)

PROJETO DE LEI N° 4.565/94 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade e
aposenmdoria especial aos trabalhadores em empresas
metalúrgicas, de mecãnica, de materiais elétricos, de recu
peração de veículos e de máquinas agrícolas".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 4.567-A/94 - do Sr. Paulo Paim - que
"impõe ao empregador o adiantamento das despesas do
empregado com médico anestesista".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

PROJETO DE LEI N° 4.573/94 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre aposentadoria especial de barbeiro e
cabelereiro."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N° 4.71 0-A/94 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a profissão de Técnico de Operação em Pro
cessamento, Utilidades e Transferência de Estocagem em
plantas de extração e refino de petróleo, petroquímica e
química, regula seu exercício, concede aposentadoria es
pecial e dá outras providências"..
RELATOR: Deputado SÉRGIO DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 02195 - do Sr. Paulo Paim - que "dis
põe sobre salário-família e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 2.713/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"protege, na forma da lei, o doador de órgãos e o trabalha
dor submetido a transplante de órgãos".
RELATORA: Deputada TETE BEZERRA

PROJETO DE LEI N° 3.658/97 • do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre o destino dos recursos financeiros arre~ad~

dos pelo Tesouro Nacional provenientes das contas inati
vas do sistema bancário brasileiro".
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI N° 3.910/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a ação da União no incentivo à pesquisa de
doenças etno-raciais e a programas de educação e saúde
a elas relativos".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 4.024/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a aposentadoria por invalidez".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES

PROJETO DE LEI N° 4.025/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera o art. 74 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE LEI N° 4.026/97 • do Sr. Paulo Paim - que
"allera o art. 29 da Leí n° 8.212, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado DARCISIO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 4.027/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre os cálculos de salário-de-benefício para a
concessão da renda inicial e para os reajustes periódicos, e
dá outras providências·.
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N° 4.029/97 - do Sr. Paulo Paim • que
"altera o dispositivo do art. 18 da Le.i nO 8.213, de 24 de



17424 Sexta-feira 23 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Abril de 1999

julho de 1991, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ÂNGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 4.030/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivo do art. 86 da Lei nO 8.213, de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências (Apensado o PL N°
4.038/97)
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI

PROJETO DE LEI N° 4.031/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivo do art. 103 da Lei nO 8.213, de 24 de ju
lho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado I:NIO BACCI

PROJETO DE LEI N° 4.032197 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera o art. 102 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO

PROJETO DE LEI N° 4.033/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera o texto das Leis 8.212 e 8.213, de 24 de julho de
1991, bem como as que se seguiram - 8.218/91 - 8.222191
- 8.315/91 - 8.398/92 - 8.444/92 - 8.490/92 - 8.540/92 
8.542/92 - 8.619/93 - 8.620/93 - 8.641/93 - 8.647/93 
8.666/93 - 8.742193 - 8.861/94 - 8.870/94 - 8.880/94 
8.883/94 - 8.981/95 - 9.032195 - 9.063/95 - 9.065/95 
9.129/95 - 9.311/96 - 9.317/96".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 4.036/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivo do art. 58 da Lei nO 8.213, de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON ROVEDA

PROJETO DE LEI N° 4.040/97 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivo do art. 69 da Lei nO 8.212, de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI N° 4.043/97 - do Sr. Paulo Paim - que
~altera dispositivo do art. 34 da Lei nO 8.213, de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI N° 4.645/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a garantia da aposentadoria especial para os
trabalhadores sujeitos a condições prejudiciais à saúde ou
à integridade física". (Apensado o PL nO 4.652198)
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

PROJETO DE LEI N° 4.699/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivos da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991
e dá outras providências".
RELATORA: Deputada TETE BEZERRA

Pf~OJETO DE LEI N° 4.700/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivos da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991
e dá outra providências".
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL

PROJETO DE LEI N° 4.701/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"institui o auxílio-educação, destinado a estimular a adoção
de menores, e altera o art. 15 da Lei nO 9.424, de 24 de de
zembro de 1996, que "dispõe sobre o Fundo de Manuten
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo
rização do Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7° , do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá ou
tras providências".
RELATOR: Deputado JOS~ UNHARES

PROJETO DE LEI N° 4.713/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivos da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI N° 4.829/98 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre o exercícío da profissão de ortoptista".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 09/99 - do Sr. Paulo Paim - que "alte
ra a Lei nO 8.009, de 29 de março de 1990, que dispõe so
bre a impenhorabilidade do bem de família".
RELATOR: Deputado JOS~ L1NHARES

PROJETO DE LEI N° 204/99 - do Sr. Jaques Wagner - que
"altera as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, para conceder aposentadoria especial aos trabalha
dores que exercem atividade em setores específicos de ín
dústrias de petróleo e petroquímica, bem como para estipu
lar o financiamento deste benefício previdenciário".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 206/99 - do Sr. Jaques Wagner - que
"altera a redação do inciso 11 do art. 129 da Lei nO 8.213, de
24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefí
cios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO -.

PROJETO DE LEI N° 233/99 - do Sr. Rita Camata - que
"modifica a redação dos artigos 83 e 84 da Lei nO 8.069, de
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHAU

Decurso: 5° dia
Último dia: 23/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°e/c art. 166 )

PROJETO DE LEI N° 1.281/95 - do Sr. Luciano Pizzatto 
que "cria instrumentos financeiros para modernização da
infra-estrutura".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 1.981/96 - do Sr. Júlio Redecker 
que "altera a redação do artigo 28 da Lei nO 8.212, de 24 de
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julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguri
dade Social, institui o Plano de Custeio e dá outras provi
dências". (Apensados os PLs nOs 4.035, 4.037 e 4.039 de
1997)
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHAU

PROJETO DE LEI N° 3.451/97 - do Sr. Júlio Redecker 
que "acrescenta parágrafo ao art. 22 da Lei nO 8.212, de 24
de julho de 1991, para permitir a dedução, da contribuição
previdenciária, das quantias pagas pela empresa a titulo de
assistência médica a seus empregados".
RELATOR: Deputado EULER MORAES

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 18/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames
de identificação de hemoglobinopatias nas matemidades e
estabelecimentos congêneres e dá outras providências".
(Apensado o PL nO 56/99)
RELATOR: DeputÇldo EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 52199 - do Sr. Roberto Jefferson - que
"cria e disciplina o Pacto de Solidariedade entre as pessoas
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI

PROJETO DE LEI N° N° 60/99 - da Sra. Iara Bérnardi - que
"dispõe sobre o atendimento às vitimas de violência
sexual".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE LEI N° 63/99 - da Sra. Iara Bernardi - que
"dispõe sobre o pagamento de alimentos provisórios nas
ações de investigação de paternidade e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 64/99 - da Sra. Iara Bernardi - que
"estabelece admissão tácita de paternidade. no caso que
menciona".
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

PROJETO DE LEI N° 66/99 - da Sra. Iara Bernardi - que
"dispõe sobre a criação de Programa de Orientação Sexu
al, de Prevenção das DST/AIDS e do Uso Abusivo de Dro
gas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI N° 68/99 - da Sra. Iara Bernardi - que
"dispõe sobre a assistência à saúde da gestante e do nas
cituro portadores do vírus HIV". (Apensado o PL nO 109/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N° 70/99 - do Sr. Airton Dipp - que "revo
ga a Lei 9.783, de 28 de janeiro de 1999".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DO DIA 26.04.99

Substitutivo (art. 119, "e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 50/99 - do Sr. Léo Alcãntara - que "al
tera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, para fins de flexibilização
da aplicação do disposto no § 1° do art. 261 à categoria
dos motoristas profissionais".
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 30 dia
Último dia: 27.04.99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 21/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"concede passe livre aos pacientes do SUS maiores de
sessenta e cinco anos com renda inferior a dois salários
mínimos no sistema de transporte coletivo aéreo comercial,
para tratamento de saúde".
RELATOR: Deputado LUIZ SÉRGIO

PROJETO DE LEI NO 103/99 - da Sf"3 Maria Elvira - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de disposi
tivos que impeçam a morte de animais silvestres por atro
pelamento nas rodovias brasileiras".
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA

Decurso: 5° dia
Último dia: 23.04.99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, clc ano 166D)

PROJETO DE LEI N° 1.943-Ai96 - do Sr. Régis de Oliveira
- que "dispõe sobre equipamento obrigatório nos veículos
automotores de carga e coletivos". (apensados os PLs. nOs.
3.870/97 e 4.301/98)
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
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11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 96-A/92 - ESTRUTURA DO

PODER JUDICIÁRIO

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso: 10° dia
Último dia: 28.04.99 (Decisão do Presi
dente da 'Câmara dos Deputados)

1- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
96-A, DE 1992 - do Sr. Hélio Bicudo - que "introduz
modificações na estrutura do Poder Judiciário".
(Apensadas as PEC's nOs 112-A195, 127-A195,
215-A195, 368-Al96 e 500-Al97).
RELATOR-GERAL: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 175-A/95

REFORMA TRIBUTÁRIA

AVIS O

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Último dia: 28.04.99 (Decisão do Presi
dente da Câmara dos Deputados)

1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
175-A, DE 1995 - do Poder Executivo (Mensagem
nO 888/95) - que "altera o Capitulo do Sistema
Tributário Nacional". (Apensadas as PEC's nOs.
14-A195; 4~Al95; 47-Al95; 38-Al95; 195-A195;
124-A195 e 17~Al93).

RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 498-A/97

(APENSADA PEC 626/98)
MINISTÉRIO DA DEFESA

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 ~ESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso: 10° dia
Último dia: 23.04.99

1- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°
49B-A, DE 1997 - do Sr. José Genoíno e Outros 
que "altera a redação dos arts. 49, B4, 89, 90, 142 e
144 e suprime o art. 91 da Constituição Federal".
(Apensada a PEC nO 626/98).
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ.

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 21 minutos.)
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO

51 ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa

Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia
três de março de mil novecentos e noventa e nove,
reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, no plenário nQ 10 do Anexo " da Câmara dos
Deputados, convocada pelo Presidente da Câmara
dos Deputados, na forma regimental, para a eleição
do Presidente e Vice-Presidentes deste órgão técni
co, na presente Sessão Legislativa. Assumir a presi
dência dos trabalhos, na qualidade de deputado
mais idoso dentre os de maior número de legislatu
ras, o Deputado Nelson Marchezan. O Livro de Pre
sença registrou o comparecime!1to dos Deputados
Ademir Lucas, Agnelq Queiroz, Atila Lira, Celcita Pi
nheiro, Eber Silva, Eduardo Seabra, Esther Grossi,
Fernando Marroni, Flávio Arns, João Matos, Jonival
Lucas Junior, José Melo, Luiz Barbosa, Maria Elvira,
Marisa Serrano, Nelson Marchezan, Nice Lobão, Nil
son Pinto, Norberto Teixeira, Osvaldo Biolchi, Osval
do Sobrinho, Pastor Oliveira Filho, Pedro Wilson,
Walfrido Mares Guia, Zezé PerreJla, Celso Jacob,
Djalma Paes, Feu Rosa, Germano Rigotto, Gilmar
Machado, Iara Bernardi, João Caldas, José Linha
res, José Carlos Martinez, Osmar Serraglio, Pedro
Fernandes, Professor Luizinho, Raimundo Gomes
de Matos, Santos Filho, Sérgio Reis e Wagner Sa
lustiano. Deixaram de registrar as suas presenças os
Deputados Evandro Milhomen, Eurico Miranda e
Gastão Vieira. Havendo número regimental, o Presi
dente declarou abertos os trabalhos e anunciou,
conforme acordo de Lideranças, os nomes dos can
didatos aos cargos de Presidente, Deputada Maria
Elvira (PMDB - MG) e de Vice-Presidentes, Deputadas
Nice Lobão, (PFL - MA), Marisa Serrano (PSDB 
MT) e Celcita Pinheiro (PFL - MT). A seguir o Presi
dente designou o Deputado Flávio Arns para servir
como secretário. Finda a votação, foi constatada a
coincidência entre o número de cédulas e de votan
tes. Processada a apuração, o Presidente anunciou
o seguinte resultado: para Presidente, Deputada Ma
ria Elvira, com 25 (vinte e cinco) votos, para 19 Vice
Presidente, Deputada Nice Lobão, com 27 (vinte e
sete) votos, para 29 Vice-Presidente, Deputada Mari
sa Serrano, com 26 (vinte e seis) votos, para 39

Vice-Presidente, Deputada Celcita Pinheiro, com 26
(vinte e seis) votos. A seguir, o Deputado Nelson

Marchezan convidou a Deputada Maria Elvira a as
sumir a presidência, declarando-a empossada. A
Presidenta eleita, Deputada Maria Elvira, declarou
empossadas as Deputadas Nice Lobão, Marisa
Serrano e Celcita Pinheiro. Após agradecer ao Líder
do seu Partido, o PMDB, pela indicação de seu
nome para o cargo de presidente da Comissão, a
Deputada Maria Elvira agradeceu também aos de
mais deputados pelos votos recebidos. Em seguida,
ao fazer um breve histórico acerca dos deputados
que já haviam presidido a Comissão, ressaltou o fato
de ser esta a terceira vez que a presidência estava
sendo ocupada por uma mulher e a primeira em que
todos os cargos da Mesa eram preenchidos por par
lamentares do sexo feminino.Externou, ainda, a sua
disposição em imprimir um maior dinamismo no de
senvolvimento dos trabalhos da Comissão, em todas
as suas áreas de atuação (educação, cultura e des
porto). Para isso, solicitou aos membros o encami
nhamento de sugestões de temas ligados àquelas
áreas a fim de debatê-Ias. Logo após, facultou a pa
lavra aos deputados que dela quisessem fazer uso.
Tiveram concedida a palavra as Vice-Presidentas
eleitas, Deputadas Nice Lobão, Marisa Serrano e
Celcita Pinheiro, que agradeceram aos demais
membros pelos votos recebidos, frisando suas dis
posições de trabalhar em prol da educação brasilei
ra. Falaram também os Deputados Aécio Neves,
Walfrido Mares Guia, Esther Grossi, Agnelo Queiroz
e Nelson Marchezan, que parabenizaram a Deputa
da Maria Elvira pela sua eleição, desejando-lhe su
cesso na direção dos trabalhos. A Presidenta convo
cou reunião para o dia 10 de março, quarta-feira, às
10 horas e encerrou os trabalhos às 12 horas e dez:
minutos. E, para constar, eu, Carla Rodrigues de
Medeiros, Secretária, lavrei a presente ata, que de,
pois de lida e aprovada, será assinada pela Presi,
denta, Deputada Maria Elvira, e publicada no Di€
rio da Câmara dos Deputados.

Ata da 2!! Reunião Ordinária, Realizada em
10 de Março de 1999

Às dez horas e trinta minutos do dia dez de
março de mil novecentos e noventa e nove, reuniu
se a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, no
Plenário n9 10 do Anexo " da Câmara dos Deputa
dos, sob a presidência da Deputada Maria Elvira. O
Livro de Presença registrou o comparecimento dos
Deputados Maria Elvira, Presidenta; Nice Lobão,
Marisa Serrano e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes;
Ademir Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Eber Silva,
Eduardo Seabra, Esther Grossi,Evandro Milhomen,
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Fernando Marroni, Flávio Arns, Gastão Vieira, João
Matos, Jonival Lucas Junior, José Melo, Luiz Barbo
sa, Nelson Marchezan, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi,
Osvaldo Sobrinho, Pastor Oliveira Filho, Pedro WiI
'30n, Zezá Perrella, Celso Jacob, Dino Fernandes,
Jljaima Paes, Feu Rosa, Gilmar Machado, Iara Ber-
nardi, Joel de Hollanda, José Linhares, Pedro Fer
nandes, Professor Luizinho, Raimundo Gomes de
Matos, Santos Filho, Sérgio Reis e Wagner Salustia
no.Deixaram de registrar as suas presenças os De
putados Eurico Miranda, Norberto Teixeira e Walfri
do Mares Guia. ATA: Havendo número regimental, a
Presidenta declarou abertos os trabalhos, indagando
o Plenário se dispensava a leitura da ata da reunião
anterior, realizada em 3 de março, em virtude de ter
sido sua cópia distribuída para conhecimento prévio. Dis
pensado a leitura, a Presidenta submeteu a ata à discus
são. Não havendo quem quisesse discuti-Ia foi imediata
mente submetida à votação, tendo aprovação unânime.
EXPEDIENTE: A Presidenta informou ao Plenário
que no dia 9 de março foram feitas as Distribuições
de Proposições nQs 1/99 e 2/99 e que no dia 10 de
março foi feita a Distribuição de Proposição nQ3/99.
ORDEM DO DIA: A • ASSUNTOS INTERNOS: 1 
REVALIDAÇÃO DA SÚMULA DE ORIENTAÇÕES
NQ 1/95. Lida a Súmula, foi esta discutida pelos De
putados Átila Lira, Djalma Paes, João Matos, Flávio
Arns, Gastão Vieira, Nelson Marchezan e Nilson Pin
to. Em votação, a Súmula foi unanimemente aprova
da, com alterações. O Deputado Nelson Marchezan,
Relator do Projeto nQ4.155/98, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Educação, sugeriu que seja dado
conhecimento aos membros da Comissão para aná
;se e apresentação de novas sugestões, do teor do
equerimento de sua autoria, no qual apresenta a di
isão da discussão da matéria de que trata o referido
rojeto de lei em diversos temas, com a realização
e reuniões de audiência pública com autoridades e
specialistas de cada área. A Presidenta da Comis
ão acatou a sugestão do Deputado Nelson Marche-

!an e determinou o encaminhamento de todo o ma
terial sobre o projeto aos gabinetes dos deputados.
Em seguida, a Presidenta levou à apreciação do Ple
nário proposição no sentido de que se realizell'1 to
das as terça-feiras, às 18 horas, no gabinete da
presidência, reuniões informais para discussão de
temáticas de interesse da Comissão. A proposta foi
acatada pela unanimidade dos deputados. 2 APRE
SENTAÇÃO DAS SUGESTÕES DOS TEMAS A SE
REM DEBATIDOS PELA COMISSÃO: OS Deputa
lOS Átila Lira, Osvaldo Biolchi, Evandro Milhomem,
sdro Wilson, Joel de Hollanda, Fernando Marroni,

Nilson Pinto, Flávio Ams, João Matos, Pastor Olive
ria Filho, Eduardo Seabra, Osvaldo Sobrinho e Joni
val Lucas Junior apresentaram as seguintes suges
tões de temas a serem discutidos pela Comissão
nesta Sessão Legislativa: a) Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Va
lorização do Magistério; b) financiamento do ensino
superior; c) expansão do ensino médio; d) crédito
educativo; e) filantropia (Medida Provisória nº 1.729;
f) autonomia das universidades; g) desempenho dos
Fundo ligados à educação; h) regulamentação dos
sistemas estaduais de ensino; i) plano nacional de
educação; j) Lei do Passe; I) ensino tecnológico e a
educação para o trabalho; m) política cultural; m)
educação ambiental; n) Decreto nQ 2.983/99 que
suspende a realização de concursos no Poder Exe
cutivo (discutir o estabelecimento de excepcionalida
de à proibição); o) inadimplência nas faculdades par
ticulares; p) capacitação dos docentes; q) erradica
ção do analfabetismo;r)ensino agrícola; s) pessoas
portadoras de deficiências;t)educação e cultura para
3Qidade; u) audiência pública com os Ministros da
Educação, da Cultura e dos Esportes para apresen
tação das propostas do governo relativamente aos
temas ligados as suas áreas de competência. O De
putado Flávio Arns propôs a formação de um sub
grupo para audiência com o Ministro da Educação e
o da Previdência apresentar as preocupações da
Comissão de Educação no que diz respeito às ques
tões ligadas à filantropia e à autonomia das universi
dades. O Plenário acolheu a iniciativa do Deputado
Flávio Arns. Foram designados pela presidência
para compor o subgrupo os Deputados Flávio Ams,
Pedro Wilson, Osvaldo Biolchi, Átila Lira, Esther
Grossi, Maria Elvira, João Matos e Celcita Pinheiro.
B • REQUERIMENTO: Requerimento nQ1/99 - da
srm Marisa Serrano - que "requer a realização de se·
minário para avaliar, conforme determina o art. 12 da
Lei nQ9.424/96, os resultados da aplicação do Fun·
do de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério,
apontando suas deficiências e qualidades e pro
pondo, se necessário, as medidas corretivas para
que se atinja plenamente o objetivo da Lei". Adia
do. Nada mais havendo a tratar a Presidenta con
vocou reunião para o dia 17 de março, quarta-fei
ra, às 10 horas e encerrou os trabalhos às 12 horas
e vinte minutos. E, para constar, eu CARLA RO
DRIGUES DE MEDEIROS, Secretária, lavrei a pre
sente Ata, que depois de lida e aprovada, será assi
nada pela Presidenta, Deputada MARIA ELVIRA,e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.



Os Deputados Fernando Gabeira e Flávio Arns
propuseram ao Plenário a apresentação de uma ma
nifestação oficial da Comissão ao Ministro da Educa
ção, Dr. Paulo Renato Souza, contendo a preocupa
ção desta em relação aos cortes orçamentários havi
dos na área de educação especial. Discutiram a pro
posta os Deputados Ademir Lucas, Agnelo Queiroz,
Marisa Serrano, Walfrido Mares Guia e Esther Gros
si. Em votação, a proposta foi unanimemente apro
vada.

2 - REQUERIMENTO Nll 3/99, da Sr-' Marisa
Serrano, que "requer, na forma regimental, seja con
vidado o Senhor Ministro de Estado da Cultura, Dr.
Francisco Corrêa Weffort, para expor a esta Comis
são as propostas e ações do Ministério para este
exercício. Não houve discussão. Em votação, o re
querimento foi unanimemente aprovado.

3 - REQUERIMENTO Nll 4/99, do Sr. Agnelo
Queiroz, que "requer audiência pública na qual se
jam convidados o Ministro da Previdência e Assis
tência Social, representantes das instituições de en
sino sem fins luctrativos e representantes dos estu-
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Ata da 31 Reunião Ordinária, realizada em ORDEM DO DIA: A - REQUERIMENTO: 1 - RE-
17 de março de 1999 QUERIMENTO Nll 1/99 - da Sr- Marisa Serrano -

Às dez horas e trinta minutos do dia dezessete que "requer a realização de seminário para avaliar,
de março de mil novecentos e noventa e nove, reu- conforme determina o art. 12 da Lei nll 9.424/96, os
niu-se a Comissão de Educação, Cultura e Despor- resultados da aplicação do Fundo de manutenção e
to, no plenário n1l 10 do Anexo 11 da Câmara dos De- Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo-
putados, sob a presidência da Deputada Maria Elvi- rização do Magistério, apontando suas deficiências e
ra. O Livro de Presença registrou o comparecimento qualidades e propondo, se necessário, as medidas
dos Deputados Maria Elvira, Presidenta; Nice Lobão, corretivas para que se atinja plenamente o objetivo
Marisa Serrano e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes; da lei". Discutiram a matéria os Deputados Marisa
Ademir Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Eber Silva, Serrano, Walfrido Mares Guia, Gastão Vieira e Átila
Eduardo Seabra, Esther Grossi, Evandro Milhomen, Lira. Em votação, o requerimento foi unanimemente
Flávio Ams, Gastão Vieira, João Matos, Jonival Lu- aprovado. B - PROPOSiÇÃO SUJEITA APRECIA-
cas Junior, José Melo, Luís Barbosa, Nelson Mar- çÃO PELO PLENÁRIO DA CASA: 2 - EMENDA
chezan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira, Osvaldo DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nll
Biolchi, Pastor Oliveira filho, Pedro Wilson, Wal- 770-C/95, que "dispõe a obrigatoriedade de as insti-
frido Mares Guia, Zezé Perrella, Alberto Mourão, tuições privadas de educação beneficiárias de isen-
Dino Fernandes, Djalma Paes, Gilmar Machado, ção de impostos terem em seus conselhos fiscais
Iara Bernardi, Joel de Hollanda, José Unhares, representantes do corpo discente". Relator: Deputa-
Márcio Reinaldo Moreira, Pedro Fernandes, Pro- do José Melo. Parecer: Favorável. Vista concedida
fessor Luizinho, Raimundo Gomes de Matos, ao Deputado Flávio Arns. EXTRAPAUTA: 1 - RE-
Santos Filho, Sérgio Reis, Vanessa Graziotin, Wag- QUERIMENTO Nll 2/99, do Sr. Nelson Marchezan,
ner Salustiano e Fernando Gabeira. Deixaram de que "solicita a apreciação da sugestão de roteiro
registrar as suas presenças os Deputados Eurico acerca dos temas a serem tratados nas reuniões de
Miranda, Femando Marroni e Osvaldo Sobrinho. audiência pública referentes aos Projetos de Lei nlls
ATA: Havendo número regimental, a Presidenta de- 4.155/98 e 4.173/98, que instituem o Plano Nacional
clarou abertos os trabalhos, dispensando a leitura da de Educação". Discutiram o Requerimento os Depu-
ata da reunião anterior, realizada em 10 de março, tados Esther Grossi, Ademir Lucas, Marisa Serrano,
em virtude de sua distribuição por cópias. Logo Fernando Gabeira e Flávio Arns. Adiada a discus-
após, submeteu a ata à discussão. Não havendo são.
quem quisesse discuti-Ia foi imediatamente submeti
da à votação, tendo aprovação unânime. EXPE
DIENTE: A Presidenta comunicou aos membros da
Comissão que a audiência com o Ministro Paulo Re
nato Souza, para tratar das questões ligadas à filan
tropia e à autonomia das universidades, acontecerá
dia 18 de março, quinta-feira, às 10 horas, no Minis
tério da Educação da qual participará o subgrupo
composto pelos Deputados Flávio Arns, Pedro Wil
son, Osvaldo Biolchi, Átila Lira, Esther Grossi, Maria
Elvira, João Matos, Celcita Pinheiro, Nelson Marche
zan e Agnelo Queiroz. ASSUNTOS INTERNOS: A
Presidenta submeteu ao Plenário, em cumprimento
ao Ato da Mesa nll 4/91, a aprovação dos nomes das
Senhoras Janete Gomes Lemos e Geralda Apareci
da Ferreira Leite, indicadas pela presidência para
preencherem na Comissão o cargo de Assessor
Técnico Adjunto, CNE-12, e dos Senhores André Ri
cardo de Souza, Antônio Perboyre Monteiro de Mou
ra e Maria José Dantas, para preencherem o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15. Em vo
tação, os nomes foram unanimemente aprovados.
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dantes bolsistas, para discutir sobre a isenção da cortesia; b) o encaminhamento do Ofício nQ P -
contribuição previdenciária prevista no art. 412 da Lei 197/99 ao Senhor Ministro da Previdência, Dr. Wal-
nQ 9.73219811

• Discutiram o requerimento os Deputa- deck Ornélas, convidando-o a participar de reunião
dos Osvaldo Biolchi, Flávio Arns, Nelson Marchezan de audiência pública para tratar da questão da filan-
e Pedro Wilson. tropia, em decorrência do Requerimento nº 4/99, do

Em votação, o requerimento foi unanimemente Deputado Agnelo Queiroz, aprovado por esta Comis-
aprovado. são; c) o recebimento de cópia do artigo IIComo pa

gar a universidade?1I escrita pelo ex-Deputado Victor
Nada mais havendo a tratar, a Presidenta con- Faccioni, publicado no Correio do Povo, onde abor-

vocou reunião para o dia 24 de março, quarta-feira, da o problema criado pela Lei nQ 9.732198, que aca-
às 10 horas e encerrou os trabalhos às 12 horas e ba com a isenção da contribuição previdenciária
quarenta minutos. E, para constar, eu, Carla Ro- para as entidades filantrópicas; d) no dia 17-3-99 foi
drigues de Medeiros, Secretária, lavrei a presente feita a Distribuição de Proposições nQ 4/99. ORDEM
ata, que depois de lida e aprovada, será assinada DO DIA: A _ REQUERIMENTO:1 _ Requerimento
pela Presidenta, Deputada Maria Elvira, e publica- nº 2/99, do Sr. Nelson Marchezan, que IIsolicita a
da no Diário da Câmara dos Deputados. apreciação da sugestão de roteiro acerca dos temas

Ata da 41 Reunião Ordinária, realizada em a serem tratados nas reuniões de audiência pública
24 de março de 1999 referentes aos Projetos de Lei nºs 4.155/98 e

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia 4.173/98, que instituem o Plano Nacional de Educa-
vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa çãoll

• Discutiram o Requerimento dos Deputados
e nove, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura Nelson Marchezan, Esther Grossi, WaIfrido Mares Guia.
e Desporto, no plenário nQ 10 do Anexo II da Câmara Átila Lira, Marisa Serrano, Gastão Vieira, Fernando
dos Deputados, sob a presidência da Deputada Ma- Marroni e Osvaldo Sobrinho. O Deputado Fernando
ria Elvira. O Livro de Presença registrou o compare- Marroni apresentou requerimento no sentido de reti-
cimento dos Deputados Maria Elvira, Presidenta; rar a matéria da ordem do Dia, a fim de possibilitar
Nice Lobão, Marisa Serrano e Celcita Pinheiro, Vice- ao autor, Deputado Nelson Marchezan, a análise
Presidentas; Ademir Lucas, Agnelo Queiroz, Átila das diversas sugestões apresentadas pelo próprio
Lira, Eber Silva, Eduardo Seabra, Esther Grossi, Eu- Deputado Fernando Marroni e pelos Deputados Es-
rico Miranda, Evandro Milhomen, Fernando Marroni, ther Grossi, Pedro Wilson, Walfrido Mares Guia e
Flávio Ams, Gastão Vieira, Jonival Lucas Junior, Marisa Serrano. Em votação, o plenário aprovou o
Luis Barbosa, Nelson Marchezan, Nilson Pinto, Nor- requerimento, unanimemente. Adiada a discussão. B
berto Teixeira, Osvaldo Biolchi, Osvaldo Sobrinho, _ PROPOSiÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO PELO
Pastor Oliveira Filho, Pedro Wilson, Walfrido Mares PLENÁRIO DA CASA: 2 - Emenda do Senado Fe-
Guia, Zezé Perrella, Celso Jacob, Djalma Paes, Fer- deral ao Projeto de Lei nº 7?0-C/95, que "dispõe so-
nando Gabeira, Feu Rosa, Gilmar Machado, Iara bre a obrigatoriedade de as instituições privadas de
Bernardi, José Unhares, Márcio Reinaldo Moreira,. educação beneficiárias de isenção de impostos te-
Pedro Fernandes, Professor Luizinho, Raimundo rem em seus conselhos fiscais representantes do
Gomes de Matos, Santos Filho e Sérgio Reis. Dei- corpo discente". Relator: Deputado José Melo. Pare-
xou de registrar a sua presença o Deputado José cer: Favorável. A Deputada Marisa Serrano apresen-
Melo. O Deputado João Matos apresentou justificati- tou requerimento de retirada de pauta. Em votação o
va e ausência. ATA: Havendo número regimental, a requerimento foi por unanimidade aprovado. Adiada
Presidenta declarou abertos os trabalhos, dispensa- a discussão. EXTRAPAUTA: 1 - Requerimento nQ

da a leitura da ata da reunião anterior, realizada em 5/99, do Sr. Fernando Marroni, que "solicita seja rea-
17 de março, em virtude de sua distribuição por có- Iizada reunião de audiência pública conjunta com a
pias. Logo após, submeteu a ata à discussão. Não Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
havendo quem quisesse discuti-Ia foi imediatamente Informática para debater a situação da educação
submetida à votação, tendo aprovação unânime. brasileira e o desenvolvimento da ciência e tecnolo-
EXPEDIENTE: A Presidenta fez as seguintes comu- gia em nosso País". Discutiram o ,requerimento os
nicações ao Plenário: a) o Ministro Francisco Corrêa Deputados Nilson Pinto, Fernando Marroni, Marisa
Weffort receberá em audiência o grupo integrado pe- Serrano e Pedro Wilson. Em votação, o requerimento foi
los Deputados Marisa Serrano, Nice Lobão~ Flávio unanimemente aprovado. 2 - Requerimento nQ 6/99, do
Ams, Celeita Pinheiro, Esther Grossi, Pedro WiI~on, Sr. Osvaldo Biolchi, que "requer seja submetida à
Maria Elvira e Evandro Milhomen, para uma visitá de
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apreciação do Plenário da Comissão proposta de
constituição de subcomissão especial para o estudo
da problemática do Crédito Educativo e o acompa
nhamento das iniciativas legiferantes que o tenham
por objeto." Discutiram o Requerimento os Deputa
dos Agnelo Queiroz, Osvaldo Sobrinho, Esther Gros
si, Eurico Miranda, Eber Silva e Átila Ura. Em vota
ção, o Requerimento foi por unanimidade aprovado.
O Plenário fixou o número de membros da Subco
missão em 8, a saber: Deputados Osvaldo Biolchi,
Agnelo Queiroz, Marisa Serrano, Átila Ura, Walfrido
Mares Guia, Nelson Marchezan, Osvaldo Sobrinho e
Fernando Marroni, como titulares. 3 - Requerimento
n2 7/99, da SyII Marisa Serrano e outros, que "requer
seja submetida à apreciação do Plenário da Comis
são proposta de constituição de Subcomissão Per
manente para atuar na área da Cultura. Discutiram o
Requerimento os Deputados Evandro Milhomen e
Marisa Serrano. Em votação o Requerimento foi por
unanimidade aprovado. O Plenário fixou o número
de membros da Subcomissão em 8, a saber: Depu
tados Marisa Serrano, Evandro Milhomen, Flávio
Arns, Pedro Wilson, Esther Grossi, Gastão Vieira,
Fernando Marroni e Nilson Pinto, como titulares. 4 
Requerimento n2 8/99, da SY!! Esther Grossi e outros,
que "requer, nos termos regimentais, a criação de
Subcomissão Permanente destinada a aprofundar e
propor soluções para a grave questão da Alfabeti
zação". Discutiram o Requerimento os Deputados
Marisa Serrano, Walfrido Mares Guia, Flávio Arns,
Eber Silva e Esther Grossi, como titulares. Em vota
ção, o Requerimento foi por unanimidade aprovado.
O Plenário fixou o número de membros da Subco
missão em 10, a saber: Deputados Esther Grossi,
Flávio Arns, 'Celcita Pinheiro, Gastão Vieira, Jonival
Lucas Junior, Marisa Serrano, Fernando Marroni,
Eduardo Seabra, João Matos e Pastor Oliveira Fi
lho, como titulares. 5 - Requerimento n2 9/99, dos
Srs. Agnelo Queiroz e Vanessa Grozziotin, que "soli
cita sejam convidados o Sr. Ministro da Educação e
do Desporto, Sr. Paulo Renato Sousa, o Ministro da
Saúde, Sr. José Serra, um representante da Fasu
bra e um representante da Andes, a fim de prestar
esclarecimentos sobre a situação atual dos hospitais
universitários. Discutiram o Requerimento os Depu
tados Agnelo Queiroz e Osvaldo Sobrinho. Em vota
ção, o Requerimento foi por unanimidade aprovado.
6 - Requerimento n2 10/99, do Sr. Zezé Perrella e
outro, que "requer seja submetida à apreciação do
Plenário da Comissão proposta de constituição de
Subcomissão Permanente para atuar na área de
Desporto em geral, e no trato de questões relativas

ao sistema desportivo nacional e sua organização, à
política e ao plano nacional de educação física e
desportiva e às normas gerais sobre desportos e jus
tiça desportiva, em especial. Não houve quem qui
sesse discutir o Requerimento. Em votação, teve
aprovação unânime. O Plenário fixou o n2 de mem
bros da Subcomissão em 9, a saber: Deputados
Zezé Perrella, Eurico Miranda, Esther Grosssi, Eber
Silva, Pedro Wilson, Agnelo Queiroz, Flávio Arns,
Evandro Milhomen e Gilmar Machado, como titula
res. 7 - Requerimento nº 10/99, da srª Marisa Serra
no, que "solicita uma moção de aplauso como home
nagem à atriz Fernanda Montenegro e ao Diretor
Walter Salles, pelo filme "Central do Brasil", em vista
do sucesso obtido, o que permitiu a elevação do
nome do Brasil no exterior, oportunizando, mais uma
vez, a certeza de que o nosso cinema está entre os
melhores do mundo". Não havendo quem quisesse
discutir o Requerimento, em votação, o Requerimen
to foi por unanimidade aprovado. A Presidenta, De
putada Maria Elvira, propôs a realização de uma reu
nião informal, na próxima terça-feira, às 18 horas, no
plenário 10, com a presença do Senador José Alen
car, dos Deputados Marcos Cintra, Emerson Kapaz,
Cunha Bueno, Nelson Marquezelli e Roberto Bales
tra, do ex-Governador Luis Antônio Fleury e do Sr.
Roberto Ponte, para discutir sobre o Imposto Ele
trônico. Nada mais havendo a tratar, a Presidenta
convocou reunião para o dia 31 de março, quarta
feira, às 10 horas e encerrou os trabalhos às 12
horas e quinze minutos. E, para constar, eu,
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será
assinada pela Presidenta, Deputada Maria Elvira, e
Publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 51 Reunião (audiência pública), reali
zada em 31 de março de 1999

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do
dia trinta e um de março de mil novecentos e noven
ta e nove, reuniu-se a Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto, no Plenário nº 10 do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, sob a presidência da Depu
tada Marisa Serrano. O Livro de Presença registrou
o comparecimento dos seguintes Senhores Deputa
dos: Agnelo Queiroz, Celcita Pinheiro, Eduardo Sea
bra, Evandro Milhomen, Fernando Marroni, Flávio
Arns, João Matos, Marisa Serrano, Nelson Marche
zan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira, Osvaldo Biolchi,
Osvaldo Sobrinho, Pastor Oliveira Filho, Pedro Wil
son, Walfrido Mares Guia, Celso Jacob, Djalma
Paes, Feu Rosa, Gilmar Machado, Pedro Fernan
des, ~aimundo Gomes de Matos, Darcísio Perondi e
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Laura Carneiro. Justificou sua ausência a Deputada no Próximo dia sete de abril, neste mesmo Plenário.
Nice Lobão. Deixaram de registrar as suas presen- E, para constar, eu, CARLA RODRIGUES DE ME-
ças os Deputados Ademir Lucas, Átila Lira, Eber SiI- DEIROS, Secretária, lavrei a presente Ata, que de-
va, Esther Grossi, Eurico Miranda, Gastão Vieira Jo- pois de lida e aprovada, será assinada pela Presi-
nival Lucas Junior, José Melo, Luis Barbosa, Maria denta, Deputada MARISA'8ERRANO, e publicada
Elvira e Zezé Perella. A Presidenta, Deputada Mari- no Diário da Câmara dos Deputados.
sa Serrano, declarou abertos os trabalhos e, após in-
formar que a Comissão estava reunida em virtude do A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
Requerimento n2 4/99, de autoria do Deputado Ag- Serrano) - Declaro abertos os trabalhos da presente
nelo Queiroz, aprovado por esta Comissão, com a fi- reunião de audiência pública, convocada em razão
nalidade de discutir a aplicação e os efeitos da isen- do Requerimento nº 4, de 1999, do Deputado Agnelo
ção da contribuição previdenciária prevista na Lei nº Queiroz, aprovado por esta Comissão de Educação,
9.732, de 11 de dezembro de 1998, anunciou a lista Cultura e Desportos, com o objetivo de debater a
dos convidados ao evento. Logo após concedeu a isenção da contribuição previdenciária, prevista no
palavra ao Deputado Agnelo Queiroz, autor do Re- art. 4

2
da Lei 9.732, de 1998.

querimento, que após lamentar a ausência do Minis- Para esta reunião foram convidados os Profs.
tro da Previdência e Assistência Social ou de um Guy Capdeville, Reitor da Pontifícia Universidade
representante do Ministério, teceu breve comentário Católica de Brasília, representado aqui pelo Pró-Rei-
sobre os motivos que o levaram a requerer a audiên- tor de Administração, Prof. Eli Valter Gil Filho, o Sr.
cia pública, dando ênfase à necessidade de esta Co- Ricardo Capelli, Presidente da União Nacional dos
missão encaminhar ao Poder Executivo proposta de Estudantes, e a Sra. Carla Jane Farias da Cruz, Pre-
alteração do decreto que regulamentará a Lei nº sidente da Comissão pró-Bolsa da Pontifícia Univer-
9.732/98. Dando continuidade aos trabalhos a Pre- sidade Católica de Brasília,
sidenta concedeu a palavra aos expositores: o Pro- Convido o primeiro expositor, Prof. EIi Valter Gil
fessor EIi Valter Gil Filho (Pró-Reitor de Administra- Filho, a tomar assento à mesa. (Pausa.)
ção da Pontifícia Universidade Católica de Brasília) e Antes de conceder a palavra ao Prof. Eli Valter
a Senhora Carla Jane Farias da Cruz (presidenta da Gil Filho, gostaria de chamar a atenção dos presen-
Comissão Pró-Bolsa da Pontifícia Universidade Ca- tes para as seguintes normas estabelecidas no Regi-
t~li~a de Brasília), respectivamente. Findas as expo- mento Interno da Casa, relativamente ao andamento
slçoes, a Presidenta deu início à fase de debates dos trabalhos. O tempo concedido a cada expositor
concedendo a palavra aos oradores inscritos, Depu~ será de 20 minutos, prorrogáveis a juízo da Presi-
tados Osvaldo Biolchi, Nelson Marchezan, Walfrido dência da Comissão, não podendo ser aparteados.
Mares Guia, Gilmar Machado, Fernando Marroni, Terminada a exposição, iniciaremos o debate, sendo
Evandro Milhomen, João Matos, Feu Rosa, Laura que os Srs. Deputados interessados em interpelar os
Carneiro e Pedro Wilson, que tiveram seus questio- expositores deverão inscrever-se previamente, tendo
namentos respondidos pelos expositores. Antes de preferência os membros desta Comissão. Cada De-
encerrar os trabalhos, a presidenta sugeriu a forma- putado inscrito terá o prazo de três minutos para for-
ção de um grupo de trabalho, organizado pelo Depu- mular suas considerações ou pedidos de esclareci-
tado Agnelo Queiroz, que irá ao Ministério da Previ- mentos estritos ao assunto da exposição, dispondo
dência e Assistência Social, juntamente com as os expositores de igual tempo para a resposta. Se-
Frentes Parlamentares da Saúde e da Assistência rão permitidas a réplica e a tréplica pelo prazo de
Social, no Próximo dia seis de abril, para apresenta- três minutos improrrogáveis. Esclareço que esta reu-
rem propostas de modificação do decreto que regu- nião está sendo gravada para posterior transcrição,
lamenta a Lei n!l 9.732, de 11 de dezembro de 1998, por isso solicito a todos que falem ao microfone.
antes de sua publicação, prevista para a próxima se- Primeiramente, ouviremos o Deputado Agnelo,
mana. Nada mais havendo a tratar, a Presidenta autor do requerimento que motivou a presente reu-
agradeceu a presença de todos, comunicou que a nião.
reunião foi gravada e, após taquigrafada, traduzida e Com a palavra o Deputado Agnelo Queiroz.
datilografada, passará a fazer parte integrante desta O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Sra.
ata e encerrou os trabalhos às doze horas e quaren- Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nossos convida-
ta e cinco minutos, antes convocando os membros dos, a Sra. Sueli, a Sra. Carla, representando os es-
da Comissão para a reunião ordinária a ser realizada tudantes, infelizmente o representante do Governo,

o Ministro da Previdência, não veio nem mandou
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representante do Ministério, o que seria muito impor
tante. O objetivo da audiência pública é ouvir as par
tes interessadas, ouvir as entidades, qual será a re
percussão para a entidade dessa cobrança previ
denciária, da cota patronal, qual as repercussões so
bre as gratuidades concedidas pelas escolas. Tam
bém qual a repercussão na vida de um estudante
carente, que estuda com dificuldade, uma vez que
trabalha de dia e vê agora ameaçada a gratuidade
da escola. Então, é mais importante ouvir os interes
sados, envolvidos diretamente, do que fazer juízo de
valor. E é importante também ouvir o Ministro da
Previdência, para que S. Exª explique por que essa
iniciativa da mudança das entidades filantrópicas
com a cobrança da contribuição.

O legislador, aqui ficou bem claro, inclusive
com a opinião pública do próprio Relator, teve a in
tenção de isentar na mesma quantidade as enti
dades que concedem bolsa. Portanto, se a enti
dade concede 50 mil reais em bolsa, ela terá um
abatimento de 50 mil reais. Essa foi a intenção da
Lei 9.732, aprovada em dezembro, num trâmite re
lâmpago de uma semana. Infelizmente não conta
mos aqui com a Previdência para esclarecer sua
parte.

É evidente que os Parlamentares da Comissão
são muito interessados e conhecedores profundos
da realidade educacional do nosso País, da situação
das escolas hoje e da necessidade do ensino. Tenho
certeza de que a falta de esclarecimento por parte
do Ministério não impedirá que a nossa Comissão de
Educação, Cultura e Desportos tome as medidas ne
cessárias para intervir nesse acontecimento. Não
podemos permitir que os alunos sofram as conse
qüências da mudança da lei, ou seja, que deixem de
estudar, tranquem matrículas por conta da mudança
da lei.

Compreendemos que esse tratamento nivela
as entidades sérias com aquelas que não cumprem
o que assumiram perante o Governo, e justamente
as entidades que concedem bolsas, as chamadas
gratuidades de diversos valores, desde 20%, 30%,
50% até a integral, têm o direito de estimular a con
cessão da bolsa e possibilitar aos jovens carentes
estudarem.

Então, trata-se de uma questão importante. Lu
tamos para que haja mais vaga no ensino público,
vamos continuar lutando para melhorá-lo. Mas esta
mos tratando de uma realidade concreta, imediata,
da vida dos estudantes, da vida dos seus pais, da
angústia que estão vivendo neste momento em que,
depois do grande sacrifício de verem seus filhos

passarem no vestibular, estão na iminência de vê-los
fora da universidade.

Esse é um ponto fundamental: esse sacrifício
não pode ser creditado para o estudante e para o
ensino. Não pode, não podemos aceitar. A Previdên
cia deve apurar os culpados pelo rombo existente,
os quais devem responder em primeiro lugar. E o
Governo deve buscar recursos em outras áreas; que
o Tesouro banque essa gratuidade, faça o que qui
ser. O estudante brasileiro não pode pagar essa
conta, porque não tem responsabilidade sobre qual
quer déficit da Previdência ou até mesmo sobre a
isenção inicial da cota patronal. Isso não pode ser
creditado ao estudante, esse é um aspecto.

Segundo, a lei num intuito muito rígido impõe
que a gratuidade só pode ser concedida se for bolsa
integral. Essa é uma camisa-de-força, porque se o
estudante trabalha e prova que não pode arcar com
a mensalidade escolar, nada demais que a escola
lhe conceda metade da bolsa ou 20%, 30%, e nós
sabemos que ajuda bastante, principalmente com a
situação salarial do nosso País. Imaginem um estu
dante universitário que ganhe 500 ou 600 reais para
pagar seu curso, custe~3.r livros, alimentação e, às
vezes, ajudar a família! E impossível fazê-lo. E, com
provada sua carência, ele receberá qualquer des
conto, viabilizará seus estudos, até mesmo o ensino.
Então, não tem sentido uma camisa-de-força como
esta.

Por
l

último, com relação às próprias instituiçõ
es, não podemos tratar desiguais de forma igual.
Muitas escolas primárias, secundárias e instituições
de ensino superior concedem bolsas a alunos e
comprovam isso. Um exemplo concreto é a Universi
dade Católica. Conversei com o Reitor, que apresen
ta à Comissão e ao Governo a relação de todos os
nomes de alunos que recebem bolsas parciais ou in
tegrais. Então, não se pode comparar as instituições
de ensino que realmente conferem bolsas a alunos
com aquelas que dizem fazê-lo, mas não o fazem. E
o Governo chama isso de "pilantrópica" e quer colo
car todas no mesmo patamar. É evidente que o as
sunto não pode ser tratado dessa forma. Que o Go
verno fiscalize quem está praticando a ilegalidade, o
crime, e puna essas instituições, casse sua conces
são de ensinar com o maior rigor possível. Agora,
não se pode, no intuito de resolver o problema, re
solver a dor de cabeça, cortar a cabeça, prejudican
do justamente o próprió estudante. No fundo as es
colas vão sentir, uma vez que aumentará bastante
sua despesa.. Muitas escolas já comunicaram aos
alunos que estarão cortando as bolsas já a partir de
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agora no País inteiro. E no fundo, se o aluno fizer
um grande esforço e conseguir pagar seus estudos,
ele é quem vai pagar a cota patronal. Sem falar no
possível aumento da mensalidade escolar. Aliás,
gostaria que o próprio Reitor falasse posteriormente
sobre o assunto, que afetará o aluno que não é bol
sista na atual situação de arrocho e desemprego
brutal que vivemos.

A Comissão de Educação lamenta terrivelmen
te a ausência do Ministério da Previdência, que mos
tra assim um desprezo com relação a algo tão sério,
como a vida de pessoas. Pelo menos um repre
sentante do Ministério deveria estar aqui para expli
car que isso é importante para o Ministério, explicar
os incentivos cruzados etc, justificar-se do ponto de
vista dos números e não de que isso é uma obriga
ção que o Governo tem de resolver sem prejudicar
sobretudo os alunos.

De maneira, Sr. Presidente, que faço votos
para que os representantes da instituição e dos estu
dantes possam nos esclarecer mais. Tenho, porém,
muita convicção, até porque conversei com vários
parlamentares, do compromisso desta Comissão
com os estudantes e com o ensino.

Esteve no Ministério da Educação uma repre
sentação da Comissão de Educação, Cultura e Des
portos para conversar com o Ministro Paulo Renato
e manifestar no sentido de que não devia ser o des
conto na previdência, mas uma transição. S. Ex/! fi
cou de dar-nos uma resposta e não o fez. O Ministro
tem-se recusado até a receber a Presidente da Co
missão de Educação, Cultura e Desportos e a pró
pria Comissão. Conversei recentemente com o Dire
tor-Executivo, Deputado Biolchi, que deu várias ex
plicações para o impasse e inclusive disse que vai
fazer a regulamentação a partir,provavelmente, do
dia 6 de abril.

Nós temos, então, de intervir antes disso e,
após essa audiência pública, proponho que a Comis
são tome uma posição formal para encaminhar ao
Governo. Se o Governo insistir em regulamentar
essa medida prejudicando os estudantes - só no Dis
trito Federal são 6 mil - que perderiam suas bolsas,
imaginem em âmbito nacional, cujo número seria
muito maior. Depois o Prof. EIi Valter falará sobre
isso com relação à Católica, fora as outras. Então,
não podemos permitir de forma alguma que nossos
alunos sejam prejudicados por tal medida. E, em últi
ma hipótese, há projeto de nossa autoria que modifi
ca a lei e deixa clara a intenção do legislador, para o
qual já pedi urgência. Está na mesa do Presidente
Michel Temer e, se for consenso dos Parlamentares

e da Comissão de Educação, podemos lançar mão
desse instrumento e aprová-lo, deixando a intenção
clara na lei e não prejudicando nossos estudantes.
Esse é o nosso objetivo fundamental e tenho con
fiança de que a Comissão de Educação, Cultura e
Desportos conduzirá neste sentido.

Muito obrigado, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
Serrano) - Agradeço ao Deputado Agnelo Queiroz
e gostaria de lembrar que V. Exª abordou aquilo que
vamos precisar fazer após esta reunião.

A Frente Parlamentar da Assistência Social
elaborou documento - eu participei da reunião - que
elenca os pontos que acredita serem necessários
para modificar a proposta de decreto em andamento.
A área Saúde também teve sua proposta formal; on
tem eles se reuniram e pediram a da Educação. Dis
se-lhes que a Educação teria uma audiência ama
nhã e esperava que na oportunidade um grupo de
parlamentares definisse formalmente os pontos que
o setor gostaria de ver modificados na proposta de
decreto. Poderíamos juntar a Assistência Social e a
Saúde para trabalharmos em grupo, o que daria mui
to mais força com o número muito maior de deputa
dos participando e poderíamos apresentar ao Gover
no nossa proposta de mudanças.

Há polêmicas, por exemplo, quanto àquele que
se considera carente. Carente seria a pessoa com
uma renda familiar de 65 reais. Sessenta e cinco
reais de renda per capita é um miserável, não che
ga nem a universidade. Então, não haveria nem bol
sa, não valeria a pena discutirmos bolsas para as
universidades se fôssemos esperar que o aluno,
para pedir uma bolsa, tenha de ter uma renda fami
liar, não é pessoal, de 65 reais. Esse é um problema
mínimo que tem de ser discutido, fora todos os ou
tros que V. Exª elencou e alguns outros.

Portarito, gostaria, antes de começarmos real
mente nossas exposições, de pedir ao Deputado Ag
nelo Queiroz que ficasse incumbido, ao término des
ta reunião, de organizar o grupo de Deputados que
se dispõe a preparar esse documento, o mais rápido
possível. As entidades já estão prontas. Pela notícia
que temos aqui, segunda ou terça-feira deve estar
pronto o decreto.

Solicitamos ontem ao Líder Arnaldo Madeira
para pedir ao Governo que prorrogue o prazo por,
pelo menos, mais quinze dias. Estive no Palácio do
Planalto ontem com a turma da Assistência Social,
solicitando que pelo menos nos dêem quinze dias de
prazo, para que apresentemos as nossas sugestões.
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Como o tempo é exíguo, acredito que podería- que eu citei, misturaram-se todas as instituições no
mos estar com a nossa proposta pronta segunda-fei- mesmo balaio, sem se separar o joio do trigo. Por
ra. O fax está aí para passarmos a todos os que par- certo muitas procedem de maneira errada. Então,
ticipam da Comissão. essas devem ser fiscalizadas, punidas e ter sua

Passo a palavra, por vinte minutos, ao Prof. EIi isenção de impostos cassada, mas não aquelas que
Valter Gil Filho. realizam com seriedade o seu trabalho social e co-

O SR. ELI VALTER GIL FILHO - Bom-dia a munitário.
todos. A Universidade Católica de Brasília agradece Nesse ponto, o que a medida provisória, trans-
a esta Comissão a oportunidade que lhe concede formada em lei, modifica? Substancialmente, modifi-
para debater o assunto. ca o conceito pelo qual há essa relação do benefício.

Consideramos importante contextualizar por O Senador Jader Barbalho, Relator da Lei de
que, hoje, o Governo lança uma nova legislação so- Conversão, quando estava encaminhando a votação
bre o assunto. da lei, no plenário, foi interpelado por um Deputado,

Anteriormente, qualquer instituição interessada se não me engano, o Deputado Osvaldo Biolchi,
em atuar no ensino superior neste País era obrigada para que esclarecesse qual era a interpretação so-
a constituir o seu contrato social, especificando que bre essa relação da isenção.
a instituição seria sem fins lucrativos. Imaginem um A pergunta foi feita da seguinte forma: se uma
empresário com um capital que, por qualquer moti- instituição concede 50 mil reais em bolsas ela pode-
vo, desejasse investir no setor da educação! Ele era rá abater esses 50 mil reais daquilo que tem de pa-
obrigado a dizer no seu contrato que estava come- gar? E a resposta do Senador foi: "É esse o raciocí-
çando a investir dinheiro para não ter lucros. Nesse nio".
grupo se misturavam aquelas instituições de caráter Quando da publicação da Lei de Conversão,
ou valores religiosos, de valores cristãos, de princí- viu-se que o art. 4º não fala em montante igual, mas
pios de apoio à comunidade e de assistência social. em proporção. Esse é o primeiro ponto de distorção
E é preciso que se esclareça, também, que a imuni- dessa legislação, e devemos, em conjunto, lutar
dade dos impostos é constitucional para esses dois para que seja interpretado corretamente. Não pode
tipos de instituição. ser proporção, porque senão a equação não fecha.

Quando houve o escândalo do orçamento, o Se concedo quatrocentos e vou beneficiar-me de du-
ex-Presidente Itamar Franco estabeleceu um per- zentos, como ficam os outros duzentos? De onde é
centual quanto ao que teria de ser destinado à filan- que se tira? Não há como fazer isso?
tropia pelas instituições, para poderem fazer jus às Ficamos conhecendo a minuta do decreto que
tais isenções. Esse patamar foi fixado em 20%, no está sendo proposto para regulamentar a lei.
mínimo, sobre a receita bruta das instituições. O outro ponto já citado diz respeito às bolsas

Até essa data, não tínhamos valores necessá- integrais. Por que vou dar 100% de bolsa, se aquele
rios a serem alcançados. Cada instituição anualmen- aluno só precisa de 40% e posso destinar os outros
te era obrigada a fazer o seu relatório, informando 60% a outros carentes? Essa é uma obrigação que
todos os benefícios que concedera - bolsas, assis- não tem lógica. Com isso, o número de beneficiados
tência à saúde, para projetos comunitários como al- será menor. O aluno, às vezes, não precisa dos
fabetização de adultos, assistência a menores ca- 100%, precisa de 60%, de 40% ou de 20%.
rentes e por aí vai. Outro ponto a ser revisto é exatamente o crité-

Até então, as instituições destinavam 20% da rio de carência. Com esse critério, ninguém vai rece-
sua receita para filantropia. Esse é outro fato interes- ber bolsa na Universidade Católica. Não há ninguém
sante, que também não tem lógica. A partir dessa re- que não ganhe 65 reais. Esse conceito estabelecido
gulamentação do ex-Presidente Itamar Franco, as caracteriza um miserável, um mendigo.
instituições começaram a ser obrigadas a contribuir Essas instituições educacionais foram levadas
com 20% sobre a sua receita bruta, sendo que o be- ao longo do tempo a essa distorção histórica de que
nefício que recebiam era de 20% sobre a folha de já falei, ao se misturarem no mesmo grupo aquelas
pagamentos - já tínhamos aí um desequilíbrio. Mas que "não teriam fins lucrativos" com aquelas que de
as instituições que têm princípios e valores filantrópi- fato não têm fins lucrativos.
cos fizeram isso no intuito de ajudar a comunidade. É preciso que se esclareçam as diferenças.

Como bem disse o Deputado e a Sra. Presi- Vou dar o exemplo da Universidade Católica. Os
dente da Comissão, em função desse fato histórico proprietários da Universidade Católica são cinco
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congregações religiosas, que não podem tirar um
único centavo de dentro da universidade. Não
existe lucro nem distribuição de lucro. O superá
vit porventura existente - e esse superávit tem
que haver - é para investimento na estrutura,
que objetiva dar condições para a formação do
aluno do futuro e não do de ontem. Então, não
posso, num curso de comunicação, por exemplo,
ter aparelhos analógicos Betacam, enquanto o
mercado já está com aparelhos digitais. Esse su
perávit existente é totalmente aplicado na modern
ização da infra-estrutura, para oferecer um ensino de
qualidade aos alunos. Em uma instituição como a
nossa, não há por que se falar em lucros. Não existe
lucro. Existe superávit, mas ninguém recebe qual
quer centavo desse valor.

Um outro ponto, que é preciso esclarecer, é
que a isenção da universidade estava representada
em 20% sobre a folha. Agora, com essa modifica
ção, além dos 20% da cota patronal, o Governo está
adicionando outros itens que fazem com que o mon
tante suba para 26,5%. Esses outros itens são: se
guro de acidentes no trabalho, mais 2%; salário-edu
cação, 2,5%; SESC, 1,5%; Incra, 0,20%; Sebrae,
0,50%; montando 26,5%.

Vejam: deixávamos de pagar 20% sobre a fo
lha, mas concedíamos um benefício de 20% sobre a
receita. Teremos que pagar, a partir de 1º de abril,
26,5% sobre a folha e mais 3% sobre a receita bruta,
relativos à Cofins. Por uma simples conta, está-se
percebendo que já se está aumentando 9,5%, em
relação ao que se tinha de isenção.

E aí vem o ponto que o Deputado citou: com
certeza haverá aumento de mensalidade, se essa si
tuação não for corrigida. Todas as instituições do
Brasil irão praticar um aumento que vai variar, em
função da realidade de cada uma, de 12% a 17%.
Essa é a situação.

Tenho aqui dados de duas instituições. A
CNBB possui um órgão chamado Centro de Estatís
tica Religiosa e Investigações Sociais que recente
mente concluiu uma pesquisa com todas as institui
ções católicas, onde ficou demonstrado os benefí
cios concedidos em diversas áreas: educação, saú
de, produção e geração de renda, remédios, higiene,
limpeza, roupas, alimentos, material de construção,
assistência social, abrigo e outros. Pela pesquisa, te
mos um total de 2.789.000 beneficiados no País. Es
tamos falando de educação, mas não só a educação
será prejudicada. Com certeza, asilos, orfanatos, ca
sas de saúde, assistência a menores e por aí afora,
também sofrerão perdas. Se a Comissão achar rele-

vante esse levantamento, posso ceder para tirar
uma cópia.

Na Universidade Católica, anualmente, somos
obrigados a fazer, até 30 de abril, uma prestação de
contas ao Ministério da Previdência Social e ao Mi
nistério da Justiça, porque é o Ministério da Justiça
que concede o Certificado de Utilidade Pública. Para
se obter o certificado filantrópico temos que, obriga
toriamente, ter o Certificado de Utilidade Pública
Federal e o do Estado, que no nosso caso, é o do
GDF.

No ano passado, a universidade concedeu bolsas
para 7.889 estudantes, incluídos nesse total 3.204
adultos, que foram alfabetizados.

Como isso acontece na nossa universidade?
Os alunos são motivados a identificar, na sua comu
nidade, adultos analfabetos, formam grupos e rece
bem uma bolsa para serem professores desses
adultos analfabetos. Para isso são orientados e su
pervisionados por professores. A universidade cus
teia o salário do professor, a bolsa do aluno, todo o
material para esses adultos e faz uma formatura, se
mestralmente, onde esses adultos recebem um certi
ficado de alfabetização.

Não me estenderei, pois acredito que fui claro.
Estou à disposição para qualquer debate. Acho que
assim a reunião será mais proveitosa. Resumindo,
eu diria que a ação tem de ser muito clara em três
pontos, para que tenhamos resultado no que quere
mos: primeiro, o conceito de carência tem de ser
modificado; segundo, a relação entre a isenção a ser
concedida com o benefício a ser feito tem de ser
igual; e, terceiro, deve-se alterar o critério da bolsa
integral.

Seriam esses três pontos que apontaríamos
como essenciais, para que pudéssemos retomar
esse auxílio que é concedido aos estudantes.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
Serrano) - Agradecemos ao Prof. EIi. Gostaríamos
que V. Sª permanecesse à Mesa.

Convido a Sra. Carla Jane Farias da Cruz para
tomar assento à Mesa. (Pausa.)

Passo a palavra à Sra. Carla Farias, para a sua
exposição

A SRA. CARLA JANE FARIAS DA CRUZ 
Bom dia. Sou representante de um bom grupo de
alunos - mais ou menos 8 mil- da Universidade Ca
tólica de Brasília e de mais uns outros alunos matri
culados nos ensinos médio e fundamental em Brasília.

Não estamos aqui tratando de um problema de
dez alunos que serão pn:.judicados com essa lei.
Não. Esse problema atinge, acredito, cerca de 10 mil
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a 11 mil alunos em Brasília e, no Brasil, 1.550.000 sentando 8.000 alunos da Universidade Católica de
alunos, que podem trancar suas matrículas na facul- Brasília, mas 1.550.000 alunos poderão deixar de
dade, porque não têm condições de pagar as men- estudar devido a essa nova alteração, a esses no-
salidades. vos critérios estabelecidos para a filantropia e para a

Esses novos critérios adotados para a filantro- definição do perfil do aluno carente. Essa renda fa-
pia inviabilizam completamente a concessão de bol- miliar de 65 reais mensais per capita inviabiliza
sas pela universidade. completamente o acesso do aluno aos estudos, im-

Quem perde com isso? Acho que a universida- pedindo-o de chegar sequer ao primeiro grau. Com
de consegue manter-se com isso, sem alterar muito 65 reais hoje não se completa nem o segundo grau,
a sua estrutura financeira, mas a nossa grande preo- muito menos a universidade.Com esse valor não po-
cupação são os alunos. deríamos sequer estar na universidade, visto que as

Já está havendo uma evasão escolar muito nossas despesas não são apenas com a mensalida-
grande. Colegas nossos, centenas deles, já abando- de, mas com transporte, alimentação e livros.Tudo
naram a faculdade. Acho que não é justo que toda isso é muito caro. Agradeço a atenção.
essa reforma, todo esse ajuste, e tudo o que está A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa Ser-
sendo feito venha a repercutir justamente na educa- rano) - Nós agradecemos à Sra. Carla Farias a ex-
ção. Por que justamente da educação, já tão precá- posição.
ria, querem tirar mais? Vamos iniciar os debates. O primeiro inscrito

Estamos completamente de acordo com tudo o desta manhã é o Deputado Osvaldo Biolchi, a quem
que o Prof. Eli disse a respeito da redução do núme- concedo a palavra.
ro de alunos favorecidos, caso seja mantida a exi· O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI -
gência da integralidade das bolsas. Na Universidade Ilustre Deputada Marisa Serrano, Srs. palestrantes,
Católica, 5.300 alunos têm bolsas que variam de 5% Sra. Carla, Deputadas e Deputados, assessores
a 100%. Se essa exigência da integralidade prevale- aqui presentes, a questão é muito importante. Ouvi
cer, o número de alunos favorecidos vai ser muito atentamente as exposições aqui feitas e quero, de
reduzido, porque para a concessão da bolsa é feita público, congratular-me com o Deputado Agnelo
uma análise da situação financeira e econômica do Queiroz pelas ponderações extremamente equilibra-
aluno, e ele geralmente ganha um desconto de 5% a das - embora S. Exª não esteja mais aqui. S. Exª
100%. Com a exigência da integralidade, se Unha- acompanha pessoalmente essa questão aqui no Dis-
mos 8 mil alunos favorecidos, isso vai cair para 2 mil trito Federal e em todo o País.
ou menos. Quanto ao ponto crucial da integralidade, não

Outro ponto para o qual quero chamar a aten- há mais nada a discutir. Lamentavelmente precisa-
ção é em relação à interpretação do Senador Jader mos reconhecer isso. Nós tentamos fixar outros pa-
Barbalho, já citada nesta discussão. Acredito que to- râmetros de carência para a concessão da bolsa,
dos estejam a par. mas não foi possível. E isto é fruto, a bem da verda-

Uma das nossas preocupações é justamente a de, do que vinha acontecendo no País.
evasão. Por que não é feita uma fiscalização para Eu senti, ilustre professor, especialmente no
separar o joio do trigo e por que nós, alunos, temos momento da votação, que deputados de outros esta-
que pagar por tudo isso? dos, especialmente os mais votados da oposição no

O aumento de mensalidade já está sendo cogi- Rio de Janeiro e em São Paulo, eram radicalmente
tado. Com o corte das bolsas, os alunos não-bolsis- contra a filantropia. Quero deixar isso registrado, e
tas terão de pagar por isso. Não é justo. até posso nomear alguns deputados que receberam

E outra coisa muito importante é que nós esta- 200,300 mil votos e que foram para a mídia explorar
mos em uma universidade particular, mas não por esse assunto, dizendo que o Governo deveria cuidar
opção nossa. O Governo não nos deu vaga em uni- mais da fiscalização e separar o joio do trigo.
versidade pública. É mais do que um direito nosso Na escola particular - é lamentável dizer isso -,
cobrar isso. Se nós não temos condições de arcar o ensino superior está aberto para jovens universitá-
com os custos da faculdade, acho que esse benefí- rios, mas há vinte anos não se acresce uma vaga na
cio ainda deveria ser concedido para que pudésse- escola pública. Por isso nós apresentamos uma
mos continuar o nosso curso. É de extrema impor- PEC para extinguir a gratuidade do ensino público
tância. E chamo a atenção mais uma vez para o nú- na universidade. Somente 13% dos estudantes de
mero. Somos um grupo muito pequeno repre- nível superior têm acesso a essas escolas. Hoje, a
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escola pública de ensino superior é extremamente tros. Precisamos procurar uma saída, tanto para a fi-
elitizada. Nós temos 1.200.000 jovens nas universi- lantropia quanto para o crédito educativo.
dades particulares, inclusive de São Paulo e do Rio A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa Ser-
de Janeiro, e esses deputados não foram sensíveis rano) - Agradeço a V. Exª' a participação, Sr. Deputado.
a esses reclamos, criando problemas para a PUC de Passo a palavra ao Deputado Nelson Marche-
São Paulo, por exemplo. Todos os dias telefonam- zan e em seguida ao Deputado Walfrido Mares Guia.
nos de lá para saber sobre essa questão. Depois, o Professor EIi e a Sra. Carla poderão fazer

O fato é que acabamos perdendo a batalha no seus comentários.
que diz respeito à integralidade. Havia abusos, sim. O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN -
Conheço, no nosso Estado, Deputado Nelson Mar- Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. expo-
chezan, escolas comunitárias de ensino superior que sitores, reitores, estudantes, eu quero, em primeiro
estão fazendo um grande trabalho filantrópico. Mas lugar, dizer que efetivamente trabalhamos para bus-
algumas também diziam que doavam 20%, 30%, e car uma outra redação para esse parágrafo, e houve
na verdade não faziam isso. Acho que era preciso uma negociação liderada por alguns reitores e por
um freio, mas por meio de uma fiscalização mais for- Dom Damasceno, no sentido de que mantivéssemos
te. Chegamos a um exagero, e a lei está aí. Não dá a linha de isenção para o ensino até o ano que vem,
mais para mudar, a não ser por medida provisória ou e então isso seria substituído por crédito educativo.
por uma nova lei. Assim, seria garantida uma linha de crédito educati-

A exigência da renda per capita também é in- vo abundante, suficiente para todo estudante que se
justa. É iníquo estabelecer-se a mesma renda per julgasse em condições.
capita para o aluno do ensino fundamental, o do en- Também quero dizer que a linha de crédito
sino médio e especialmente o do ensino superior. educativo que defendo não é aquela em que o es-
Em dez anos de experiência como professor univer- tudante toma um empréstimo e depois tem de pa-
sitário, nunca vi um aluno extremamente carente que gar integralmente, com todos os juros de mercado.
não tivesse condições de pagar a matrícula. Temos Seria uma linha de crédito educativo em que o estu-
uma saída fácil no ensino superior. A mesma comis- dante só devolveria o capital, com o subsídio dos ju-
são que seleciona os candidatos ao crédito educati- ros. Tenho alguns projetos nesse sentido, e estamos
vo deveria selecionar as instituições que se candida- trabalhando para buscar recursos da Cofins, do
tam à filantropia. Só que eles não vão encontrar nin- BNDES e do FAT- desse último será um pouco
guém. Podem acender todas as velas que eles não mais difícil.
vão encontrar aluno algum extremamente carente Um dia desses, discutia com o Deputado mi-
que precise de gratuidade total. neiro Walfrido Mares Guia o problema de envolver-

A questão da interpretação é um ponto nevrál- mos os fundos de pensão, com os quais, aliás, já fiz
gico, porque não houve má-fé por parte do Senador um contato. Se conseguíssemos montar um esque-
Jader Barbalho. Foi suscitada a questão, não por ini- ma em que o Poder Público subsidiasse os juros,
ciativa minha; outros deputados solicitaram que eu o poderíamos realmente superar muito desse proble-
fizesse. Achamos que a expressão "na proporçãoJl ma no ensino universitário. Esse é um caminho que
era execrável e não podia permanecer; deveria ser não está esgotado. Os recursos existem. O proble-
substituída por "no valor tófalJl

• ma é viabilizá-Ios para o estudante, porque se o es'
Temos facilidades no ensino superior. Pode- tudante tiver de pagar juros, por mais baixos que se-

mos exigir que toda instituição de ensino superior, jam, correções, custos operacionais, evidentemente
particular ou não, filantrópica ou não, adote sistemas a prestação torna-se impagável. Então isso acaba vi-
de crédito educativo. Só nessas universidades nós rando uma bolsa, e assim não teríamos mais as van-
atingimos a cota de 700 milhões por ano. Dá para tagens do fundo, que seriam o retorno e o reemprésti-
atender a 200 mil jovens financiados com crédito mo - portanto, ele continuaria crescendo no mínimo na
educativo, e daqui a cinco ou seis anos esses valo- proporção em que os estudantes dele necessitassem.
res estarão revertendo para a própria universidade. Essa sugestão foi apresentada em uma nego-

Para concluir, Sras. e Srs. Deputados, esse é ciação e o Ministro rejeitou-a fortemente, na frente
um assunto de extrema importância. A responsabili- dos Líderes. Era uma proposta que, na época, tinha
dade maior está em nossos ombros, especialmente o apoio da CNBB e de alguns reitores que estavam
por essa falta, não digo de interesse, mas de asses- comigo. Depois, quando negociamos com o Relator
soramento e de entrosamento entre alguns minis- e com esses mesmos reitores, nos foi proposta
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aquela interpretação que o Relator apresentou em
plenário, só que a assessoria escreveu outro texto. E
o Relator Jader Barbalho teve até a honestidade de
escrever uma carta ao Ministro dando-lhe a interpre
tação correta. Quero registrar que, na hora, ponderei
com o Senador que havia a necessidade de se tro
car aquela expressão. Quando senti que S. Exa. ti
nha dúvidas quanto à troca da expressão, fui ao ple
nário para interpelá-lo e, por pressões pessoais,
passei essa jogada para Biolchi, que foi muito opor
tuno na sua intervenção.

Na verdade, quando vi o texto tive uma decep
ção, porque ele não contemplava a proposta do Se
nador, que, ao meu entender, foi além daquilo que
pensávamos. Confesso lisamente que, quando pro
curei o Senador Jader Barbalho, que nos atendeu,
como sempre, com a gentileza e cavalheirismo que
lhe são característicos, eu não pensava que nos fos
sem fazer essa proposta. Feitas as propostas, eu fui
o primeiro a dizer que estava feito o acordo, o enten
dimento, porque achei que era mais do que aquilo
que se buscava.

Eu ainda gostaria de discutir, Sr. Reitor, um
pouco esse problema da bolsa integral. Há algumas
universidades que transferiam para os estudantes
todas as vantagens da isenção, sem discriminação
alguma. E eu acho injusto, porque se, como diz Bio
Ichi, na universidade pública há gente que pode pa
gar, na universidade particular também há, e muitos,
que também podem. Então, acho que não é justo
nem correto que se tire receita da Previdência, já
combalida, como se sàbe, para transferir para estu
dantes que poderiam perfeitamente pagar 20% ou
30% a mais. Mais do que isso, é muito difícil distin
guir exatamente o que é benefício; como definir o
benefício se uma faculdade cobra 500, a outra cobra
600, a outra 400, e outra 700? Como dizer que uma
está dando 20% ou 30%? Isso teria que ser provado
por uma baita contabilidade, por demonstração de
custos e tal, e não é aonde eu pretendo chegar.

Então, eu acho que esse critério de dar para
todos não é adequado por duas razões; primeiro,
não é justo com relação ao estudante. O que pode
pagar vai com um belo carro, tem todas as condiçõ
es, e a bolsa parcial não faz diferença. Para o outro,
que necessita realmente, que é carente, 20% ou
15% não são suficientes. Então, a proposta de bol
sas integrais surgiu com base nesse critério. Eu não
quis mais discutir porque achava que o principal es
tava ganho. Eu concordo integralmente que há estu
dantes que precisam de uma bolsa integral e há ou
tros para quem 50% resolve. Mas esse critério tem

de ser estabelecido em outro contexto. A faculdade
deve fixar os parâmetros, porque se ela adotar uma
postura linear, dá para todo o mundo e não se con
segue resolver nada. Ela que fixe 500, 600, 400,
300, ou 200 • quanto menos, melhor ., mas que se
assegure a característica da bolsa realmente. Acho
que isso não está resolvido, nem na proposta de que
se possa dar de qualquer jeito. É preciso um meca
nismo para fazer isso funcionar.

Por fim, essa é a exposição que faço claramen
te ao professor e aos estudantes, porque acho que é
preciso um critério seletivo, para que isso não fique
ao sabor da vontade da universidade de gastar
como bem entender. Não que eu ache que alguém
esteja fazendo isso, mas esse procedimento não é
transparente, e a partir desse ponto dá para discutir.

Gostaria de ter uma sugestão concreta de
como poderíamos negociar uma saída, porque o
Executivo - e eu divergi fortemente do Sr. Ministro 
está imbuído da idéia de que tinha que acabar com o
joio, mas acho que acabou com o trigo também.

Conversava há pouco com a Sra. Presidente,
Deputada Marisa Serrano, e falei também com o Sr.
Dutra, assessor de entidades, que conhece muito
bem o assunto, para que concretizássemos uma
proposta consistente, digamos assim, uma negocia
ção que não estivesse nem tanto ao mar, nem tanto
à terra. De um lado o crédito educativo; do outro, po
deríamos fazer algo em prol das entidades que se
dedicam à educação por patriotismo, por humanis
mo, por filantropia e por outras razões, e não sim
plesmente estabelecendo aquela mistura que havia
na lei anterior.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa Ser
rano) - Agradeço a V. Ex!! a participação, Deputado
Nelson Marchezan.

Já clareamos os pontos que poderemos expor
aqui para fechar uma proposta à Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Walfri
do Mares Guia.

O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA
- Sra. Presidente, Deputada Marisa Serrano; Pro
fessor Eli, Sra. Carla, Srs. palestrantes, companhei
ros, inicialmente quero enfocar a questão da filantro
pia e da eqüidade.

Em primeiro lugar, as pessoas não compreen
dem que eqüidade não é igualdade. Eqüidade é exa
tamente a forma de combater a desigualdade. La
mentavelmente, o Governo não tem sido eficaz nem
competente nessa questão da eqüidade. Rui Barbo
sa, há cem anos, ensinou que eqüidade é tratar os
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desiguais desigualmente, dando um pouco mais a
quem tem menos e, às vezes, dando até um pouco
a quem já tem, mas dando oportunidade a todos,
consideradas suas dificuldades específicas.

Temos 18% do Orçamento Federal destinados
à Educação. Estudei este assunto durante muitos
anos. Cem por cento desses recursos vão para o
ensino superior e para as escolas técnicas federais,
Os recursos que vão para a educação média e fun
damentai são provenientes do salário-educação, que
não estão contemplados nos 18%. Desses 18%,
50% não chegam à sala de aula. São usados para
pagar os salários dos inativos do Ministério da Edu
cação. O orçamento real que chega à estrutura edu
cacional do País é de 9%.

O sistema. federa! atende a apenas 340 mil alu
nos no Brasil inteiro. Há hoje 1,6 milhão de alunos
matriculados no ensino superior, 340 mil no sistema
federal, mais ou menos 200 mil nos sistemas esta
duais e mais de 1 milhão que pagam para estudar,
sobretudo à noite, porque trabalham o dia inteiro.

Temos aí uma situação de não-eqüidade abso
luta. O sistema de gratuidade nas escolas federais é
exatamente o modelo concentrador de renda. Esta
mos cansados de saber, mas não queremos liquidar
essa questão porque ela virou uma questão ideológi
ca. Temos um sistema que concentra renda de ma
neira brutal. Todos sabemos disso. Possuo dados
concretos sobre a Universidade Federal de Minas
Gerais, onde dois terços dos alunos que passam nos
principais cursos para os quais há disputa - Medici
na, Engenharia, Arquitetura, Ciências Econômicas,
Ciências da Computação, Comunicação etc. - estão
na faixa dos 18, 19 anos, estudam de manhã e vêm
daqueles colégios tradicionais da capital. Posso dar
até um depoimento sobre a escola que fundei com
alguns companheiros há 33 anos, que ocupa mil va
gas todos os anos na universidade federal. São alunos
que pagam mensalidade em uma escola de alta quali
dade. Mas e os que trabalham de dia e estudam à noi
te, pagando as mensalidades do seu próprio bolso?

A questão da eqüidade é um cone de cabeça
para baixo. Não vamos resolver o problema de vo
cês agora porque essa é uma questão muito traumá
tica, em função do componente ideológico que inibe
o raciocínio e o bom senso na busca da solução do
problema. Primeiro, temos de encontrar uma solução
imediata para esses que eventualmente perderão o
benefício.

Há o problema da "filantropia". A filantropia
acontece quando se concede algo com recursos
próprios. Temos aqui uma legislação canhestra que

criou essa tal entidade sem fins lucrativos, e o bene
fício que ela recebe não vem do INSS, do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, do salário-educação,
mas do Imposto de Renda.

Sra. Presidente, é muito importante que os jo
vens que estão aqui não sejam iludidos com meias
verdades. Quando uma empresa é sem fins lucrati
vos e seus fundadores são pessoas vinculadas a or
ganizações religiosas ou pessoas físicas normais
sem nenhuma vinculação, o resultado final dessa or
ganização é chamado de superávit. Só não é cha
mado de lucro porque não se paga Imposto de Ren
da. E, não se pagando o Imposto de Renda, o supe
rávit não pode ser distribuído entre os fundadores. O
Prof. EIi explicou isso muito bem. Um conjunto de or
ganizações religiosas mantém a UCB - Universida
de Católica de Brasília. Elas não pagam Imposto de
Renda, por isso não podem distribuir o resultado en
tre os componentes. O fato de não pagar o imposto
é que faz da UCB uma entidade sem fins lucrativos.
Isso não quer dizer que ela seja filantrópica. Se a
UCB e as demais entidades do Brasil tivessem ren
da de uma outra operação que subsidiasse essas or
ganizações para concessão de bolsa de estudo, en
tão elas seriam filantrópicas.

Teoricamente, o benefício de uma entidade fi
lantrópica seria oriundo do não-pagamento do Im
posto de Renda, porque com isso ela não pode dis
tribuir o resultado, chamado de superávit. Se pudes
se distribuir esse resultado, ele seria chamado de lu
cro. Mas como ela vai dar 20%, 30%, 40% de bolsa
de estudos? O Imposto de Renda sobre o lucro não
dá mais do que 3%, 4% sobre o faturamento. Então,
criou-se esse mecanismo.

Eu não sabia que, no Governo passado, o ex
Presidente havia criado esse vínculo de 20% do
nada, sem qualquer base. Deve haver um mecanis
mo permanente, para não se conceder bolsa ao alu
no carente só no primeiro ano, porque ele tem qua
tro, cinco anos de universidade pela frente. Para
conseguirmos uma solução duradoura, teremos de
mexer em muitos vespeiros. Um deles é a transição
do curto prazo neste ano para que vocês não fiquem
sem apoio. Se o Ministério da Previdência exigir que
todas as instituições paguem tudo, exceto o Imposto
de Renda, teremos um sistema de crédito educativo,
como disse o Deputado Nelson Marchezan, capaz
de garantir crédito para centenas de milhares de alu
nos que precisam de recursos para pagar a mensali
dade. O que tem sido feito até então é uma gambiar
ra. Não se pagam as leis sociais e concede-se gra
tuidade com o equivalente a esse imposto não pago!
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A forma dessa gratuidade desencadeou esse pro
cesso que a imprensa chamou de filantropia versus
"pilantropia".

O próprio Deputado Osvaldo Biolchi chegou a
dizer, numa reunião anterior, com base em seus es
tudos, que uma entidade x, das 1.600 bolsas que
devia dar em seu Estado, não dava sequer dezes
seis; no entanto, não pagava IPTU, ISS, Imposto de
Renda, INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço etc. - porque a isenção não é só do INSS, mas
do IPTU, do Imposto de Renda, de todos os impos
tos. Às vezes cobram o mesmo preço de outras enti
dades que pagam todos os impostos.

Temos de colocar o dedo nessa ferida para
buscar uma solução. A nossa tendência para uma
solução duradoura é o fortalecimento do crédito edu
cativo. Que ele não penalize o aluno mais pobre ou
o aluno menos aquinhoado que consegue uma vaga
na universidade federal, de manhã, com 18, 19
anos, e não precisa trabalhar para pagar a mensali
dade.

Quero dizer da minha disposição de trabalhar
nesta Comissão. Tenho uma experiência de 33 anos
nessa área - fui Secretário de Educação de Minas
Gerais - e posso ajudar na busca de uma solução
definitiva.

Carla, como líder dos alunos de Brasília, não
se deixe iludir por soluções paliativas de curto prazo.
Vamos lutar por uma solução definitiva, via eqüida
de. Vamos tratar os desiguais desigualmente e aca
bar com esses horrorosos privilégios concentradores
de renda que o modelo atual propõe, sustentado por
muitos da oposição que não conhecem a realidade
da situação universitária do Brasil.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
Serrano):'" Concedo a palavra ao Professor EIi e,
em seguida, à Sra. Carla.

O SR. ELI VALTER GIL FILHO - Sobre o
que disse o Deputado Nelson Marchezan, de fato,
esse conceito da bolsa integral é complicado. Sabe
se que para cumprir o mandamento dos 20% as ins
tituições podem fazê-lo aumentando 20% e conce
dendo o desconto linearmente para todos. Isso é
uma enganação. Ela não está fazendo nada. Esse é
o ponto. É fundamental que se estabeleça isso. Ago
ra, não é obrigando à concessão exclusivamente de
bolsas integrais que se vai conseguir, porque haverá
a disfunção de darmos 100% para quem não precisa
de 100%, mas de 20% ou 30%.

Quanto à sugestão concreta, Deputado Nelson
Marchezan, eu e Dutra estivemos perambulando por
esta Esplanada com a minuta das sugestões. Estive-

mos com o Sr. Ministro da Previdência e com seus
assessores, que nos escutaram, mas acharam a mi
nuta de sugestões para a regulamentação totalmen
te contrária ao que se quer estabelecer. No momen
to em que quiser, V. Exl! pode comunicar-se com
Dutra. Essas reuniões foram realizadas na Abruc, na
Abesc, na Anamec, para buscarmos uma redação
que contribuísse para a solução do assunto, mas
não resultou em nada.

Sobre o que disse o Deputado Walfrido Mares
Guia, a eqüidade é muito mais profunda, porque te
remos vários conceitos, até dos procedimentos his
tóricos nas universidades federais. Para estabelecer
mos essa eqüidade, precisamos de uma avaliação
da quantidade de alunos por professor na universi
dade federal, e a quantidade de horas que um pro
fessor com horário integral ministra em sala, aos
quais todos estamos pagando. Essa é uma relação
difícil. Esses problemas vêm de muito tempo. Sabe
se, por exemplo, que no País temos professores
profissionais da pesquisa, que passam todo o tempo
da sua vida fazendo mestrados, doutorados, e quan
do voltam ao País para produzir já está na hora de
se aposentarem e vão embora. São vários pontos de
fundo que precisamos realmente analisar para equa
cionar e termos, de fato, a eqüidade.

Devo dizer aos nossos alunos que a universi
dade em Brasília, por iniciativa própria, vai implantar
o Fundo Rotativo da Universidade, que vai utilizar os
mesmos critérios do crédito educativo para seleção,
inclusive com a participação de alunos na comissão,
que ajudarão a selecionar os candidatos, diante de
critérios claros, para estabelecermos quem são os
necessitados. Para nós contará a questão da renda
bruta familiar, a quantidade de dependentes, se
mora em casa própria; todos esses pontos serão
analisados. Carla será contactada para designar os
representantes que vão atuar junto com a universi
dade na seleção de quem vai receber o benefício.
Só que isso é uma gota d'água no oceano. Temos
certeza de que não vamos atender a todas as ne
cessidades.

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN
A sugestão de V. SI! é fantástica. Aliás, tentei mos
trar que o principal era conseguir a isenção; depois,
discutiríamos a distribuição. V. Sª admite a idéia de
receber um empréstimo do governo para subsidiar
esse fundo e responsabilizar-se pelo retorno?

O SR. ELI VALTER GIL FILHO - Deputado,
essa questão é complicada. As experiências...

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
Isso facilitaria uma enormidade.
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o SR. ELI VALTER GIL FILHO - Compreen
do. Veja, na maioria dos casos...

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN
Estou elogiando o critério de V. Sª.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa Ser
rano) - Essa é uma proposta do Deputado Nelson
Marchezan para que possamos...

O SR. ELI VALTER GIL FILHO - Estou com
preendendo. Mas veja, Deputado, com certeza, nes
sa proposta já estamos contando com aqueles que
vão chegar ao final e não vão ter como pagar. Então,
é um fundo que não se recupera. Se a universidade
abrir mão - é uma suposição -, ela vai renunciar a
uma receita de tanto, imaginando que, daqui a 5
anos, aquele que está começando... Lá, o nosso cri
tério éo seguinte: o aluno estuda quatro anos, tem
um de carência e depois paga durante quatro anos o
valor do crédito da época. Não vamos fazer cálculo
de juros, nada disso, porque o que ele estará retor
nando possibilitará que outros se beneficiem e pos
sam continuar a estudar.

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
Sim, lógico.

O SR. ELI VALTER GIL FILHO - Mas, com
certeza, é difícil, porque quem precisa não pode dar
garantia de que vai retornar; pode não conseguir
emprego, mas pode também conseguir um emprego
que não lhe permita pagar. Então, é difícil passar
essa responsabilidade para quem tem essa atuação
com esses princípios de filantropia. Mas podemos
discutir e, de repente, chegar a uma forma que...

O SR. DEPUTADO NELSONMARCHI;ZAN 
Seria uma passo fantástico. Garanto-lhe que viabili
zaríamos a solução de 90% do problema.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
Serrano) - Se a Caixa Econômica não está conse
guindo, talvez as universidades...

O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 
Não, porque seria mais um problema comunitário.
Até cito um exemplo: cheguei a uma agência do
Banco do Brasil que não financia o Pronaf. O agricul
tor não tem ficha, não tem condições de avalizar,
não pode tomar a pequena propriedade deles, não
dão garantia. E cheguei a outra que tem 2.500 finan
ciamentos. Eles fizeram um aval recíproco; cada
grupo de 10 avalizavam-se entre si e o retorno era
integral.

Está-se falando muito em criatividade. Será
que não poderíamos usar a criatividade e deixar os
10%... Vejam quantas matrículas poderiam aumen
tar na PUC, na Universidade Católica, com um crédi
to desses! Quer dizer, não daria para deixar aí uma
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margenzinha de risco e fazer um convênio, alguma
coisa? Estou até desafiando V. Sª, Professor, a ou
sar nisso aí. Estou fazendo um desafio.

O SR. ELI VALTER GIL FILHO - Não tenha
dúvida. Podemos aprofundar os estudos e buscar
uma forma de garantir esse percentual de risco e, de
repente, assumir a responsabilidade.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa Ser
rano) - Professor EIi, eles já estão fazendo uso da
réplica.

O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA
- Só um comentário sobre essa proposta. Essa idéia
do Deputado Marchezan é revolucionária, porque se
cada universidade fizer um conselho de discentes e
docentes com os pais, os próprios alunos que foram
beneficiados no passado e os atuais iriam tomar
conta disso, até para aumentar a responsabilidade
social, para as pessoas não tomarem um dinheiro
que é da Caixa Econômica e dizerem: "isso não é de
ninguém, é do Governo; então, não pago, porque
não consegui vaga na federal". Esse raciocínio não
procede; ele é, inclusive, meio rapinante. Ora, quem
contraiu um financiamento tem de pagar.

O importante é fazer um conselho de ex-alunos
e alunos com a própria entidade universitária e a fa
mília, de tal maneira que haja uma co-responsabili
dade na distribuição, por critérios de eqüidade, e na
coleta do pagamento, a fim de que os outros possam
continuar. Talvez a solução seja por aí mesmo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
Serrano) - Tem a palavra o Professor EIi Valter,
para concluir.

O SR. ELI VALTER GIL FILHO - Estamos
abertos a proceder os estudos. O objetivo principal
da universidade é dar educação de qualidade a seus
alunos e contribuir na formação para o desenvolvi
mento da nossa comunidade. Então, estamos aber
tos. É uma sugestão interessante e poderemos estu
dá-Ia em conjunto com as outras instituições, porque
aqui estamos falando por uma; precisamos estudar
isso de forma conjunta. Mas é uma alternativa.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
Serrano) - Tem a palavra a Sra. Carla Jane Farias
da Cruz.

A SRA. CARLA JANE FARIAS DA CRUZ
Uma das coisas que quero abordar é que o crédito
educativo resolve, sim, um dos problemas, mas sa
bemos que a inadimplência está muito grande. O
que acontece? O aluno se forma, tem uma dívida
para pagar e, muitas vezes, não tem garantia de um
emprego. Justamente por isso hoje o crédito educati
vo está meio falho, está com um débito muito gran-



Abril de 1999 DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 23 17443

de; os alunos ficam devendo porque não têm empre
go; logo, não podem pagar essa dívida. Então, a
questão da isenção para o aluno que comprova que
não tem renda para pagar é muito importante.

O relatório da própria universidade mostra toda
a situação financeira do aluno. Isso é analisado con
forme os critérios do Queduc - número de filhos,
renda, se paga aluguel ou não. Então, essa questão
é muito mais problemática. O crédito educativo re
solveria, sim, a situação de alguns que terão a sorte
de encontrar um emprego; e aqueles que não? Fica
riam em dívida, como muitos estão?

Uma fiscalização mais rígida é uma outra ques
tão. Não haveria problema algum em manter as coi
sas como eram antigamente, contanto que fossem
fiscalizadas. O Governo, juntamente com a universi
dade, poderia ver se o aluno que está recebendo
bolsa realmente precisa dela, a quantidade, a por
centagem e tudo. Agora acho que não é justo mes
mo, e está sendo muito preocupante.

Posso até ser mais sincera: eu e toda a minha
comissão, todos os alunos estamos desesperados.
Está todo o mundo trancando matrícula na faculda
de. Então, é preciso uma resolução rápida para isso
- rápida e não só paliativa. Como disse o Deputado,
tem que ser uma medida que resolva toda a situação
do aluno até o final do curso. Resolver até o final do
ano não vai adiantar nada, porque no ano que vem
esse problema vai continuar. Então, o que propo
mos? Uma fiscalização mais rígida. A questão do
crédito educativo resolve a situação de alguns, mas,
para quem não tiver a sorte de encontrar um empre
go, que não é garantido após a faculdade, a situação
é complicada. .

Agradeço a atenção.
O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN 

Mas pelo menos ele poderia estudar; depois, quanto
ao emprego, estudaríamos a situação daqui a 4 anos.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa Ser
rano) - A réplica é para o Deputado Osvaldo Biolchi,
uma vez que os Deputados Walfrido Mares Guia e
Nelson Marchezan já fizeram uso da palavra.

O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI 
Não é bem uma réplica. Quero registrar a presença
do Deputado Darcísio Perondi, que não éda Comis
são mas também está preocupado com essa ques
tão da filantropia. Nestes quatro anos, S. Exª tem
manifestado nesta Casa muito interesse e preocupa
ção pela Saúde do País, e estamos fazendo um tra
balho:juntos.

"Deputado Walfrido, precisamos reunir nova
mentàos Líderes para, junto com o Ministro e seus

assessores, negociarmos a regulamentação da filan
tropia. Na véspera do dia 9 de dezembro, quando
houve o acordo, a negociação, ficou deixou claro - e
até o Deputado Marchezan brigou para prorrogar o
prazo imposto antes, mas não conseguiu - que
quem faz desconto do mesmo valor não vai recorrer
à filantropia.

É muito importante este encontro de hoje, este
debate, esta audiência pública, mas precisamos, de
uma vez por todas, reunir os Líderes. Então, primei
ro, vamos marcar um horário na Liderança do gover
no, levando nosso Líder do PMDB, para discutirmos
esse assunto da filantropia juntamente com o Minis
tro ou com quem responder por S. Exª; segundo,
concomitantemente, vamos resolver de uma vez por
todas a questão do crédito educativo.

É uma brincadeira o que estão fazendo com
este Legislativo. São vinte projetos que estão, desde
1997, agrupados, apensados ao Projeto nº 2.240.
Agora estão aparecendo alguns projetos novos, al
gumas propostas. Precisamos fazer com que os lí
deres deixem de adiar esses projetos. Ontem mes
mo o próprio Presidente da Casa solicitou-me que
falasse com os Líderes. Então, a Presidente, o
Deputado Nelson Marchezan e um outro do PSDB
vão trazer o Deputado Aécio Neves, vamos levar o
Geddel Vieira Lima e o Deputado Fetter Júnior com
prometeu-se a chamar o Deputado Odelmo Leão e
outros Líderes, para resolver essas duas problemáti
cas.

Somos sensíveis às preocupações desses jo
vens que estão aqui hoje, bem como os da semana
passada, de dez universidades do Rio Grande do
Sul- vieram todos os DCÉ. Todo o País está nessa
choradeira justa, porque lamentavelmente existe
uma ameaça muito grande. Então, estaremos discu
tindo na terça-feira.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
Serrano) - Quero agradecer ao Deputado Darcísio
Perondi a presença e dizer que ficamos felizes ao
saber que estamos trabalhando juntos nesta causa,
por um decreto que interessa a todos, à saúde, à as
sistência e à educação. Só que acredito - e creio
que os nobres pares também - que não podemos
esperar até terça-feira para decidirmos quais os pon
tos do decreto que gostaríamos ver modificados.

Se todos os pares concordarem, o Deputado
Agnelo Queiroz - e eu já disse isso a S. Exª, que é o
responsável pela realização desta audiência pública
- assumiria a coordenação desse grupo, e hoje à
tarde definiríamos os itens, para que nossas asses
sorias já pudessem trabalhar nessa proposta. Assim,
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quando chegasse a terça-feira, já teríamos uma pro- A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa Ser-
posta pronta da Comissão de Educação; e, paralela- rano) - Vamos achar uma hora, então.
mente a isso, o grupo da saúde, o grupo da assis- Temos mais quatro Deputados inscritos para
tência e o da educação têm que lutar para que esse se pronunciarem: Deputados Gilmar Machado,
decreto não seja pelo menos publicado e assinado Fernando Marroni, Evandro Milhomen e João Matos.
antes de terça-feira. Temos que garantir isso. Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Nelson

O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI- V. Exª Marchezan, e logo em seguida vamos ouvir os ou-
coordenaria o grupo? tros Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN -
Serrano) - Foi o Deputado Agnelo Queiroz que pro- Sra. Presidente, eu pensei que estivesse ajudando,
pôs que isso fosse feito formalmente. mas pela manifestação de alguns estudantes parece

O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI - que não estou ajudando muito.
Não, pergunto se V. ExA coordenaria o encontro, junto A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
com... Serrano) - V. Ex~ ajuda muito, sabemos disso.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN-
Serrano) - Sim, podemos fazer isso. De todos, fui o único que teve um forte atrito com o

O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI- Na Ministro, exatamente defendendo os estudantes, na
qualidade de Presidente interina, não sei. frente de todos os Líderes da Câmara. Acho· que a

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa minha proposta é razoável. Se não pudermos resol
ver agora toda a questão da filantropia, mas puder-

Serrano) - Com todas as Lideranças. mos ter o crédito educativo, acho que isso ainda vai
O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI - viabilizar, porque mesmo que tenhamos a filantropia

Com as Lideranças. Talvez às 12h de terça-feira. não vamos resolver todos os problemas dos estu-
Deputado Nelson Marchezan, é muito cedo esse dantes. Quando existia a filantropia, brigava-se enor-
horário? memente pelo crédito educativo. Tenho no meu ga-

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa binete pilhas de cartas de pessoas que, mesmo exis-
Serrano) - Nossa secretária vai tentar organizar . tindo a filantropia, não podiam ficar na escola e iam
isso com as Lideranças, na terça-feira. Mas temos embora. Então, quero explicar isso aos meus caros
que pensar também no grupo da saúde e da assis- colegas estudantes, explicando que não estou dizen-
tência, para que possamos trabalhar juntos, já que do nenhum absurdo; acho que estou fazendo uma
vários itens são os mesmos, como o problema da proposta de bom senso. Pode não atender a todos,
renda familiar per capita e outros. é evidente, mas aO global é objetivo.

Com a palavra o Deputado Da"rcísio Perondi. A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI - Serrano) - Agradeço a V. Ex!!, Sr. Deputado.

Para objetivar, acho que devemos juntar nossos Lí- O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI _
deres na terça-feira, às 12h, para definir os pontos Sra. Presidente, peço a palavra só para concluir.
que todos sabemos - a questão da filantropia e a do A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
crédito educativo, essas duas questões. Serrano) _ Deputado Osvaldo Biolchi, já será tréplica.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa Ser- O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI _
rano) - Acredito que poderia ser às 14h, para dar Não adianta reunirmo-nos, deputadas e deputados,
tempo de fecharmos nossa proposta. se não vierem os dois ministros ou os secretários

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI - executivos. Se vamos sacrificar horas até o meio-dia
Não, eu estava pensando às 12h, porque é um horá- - e não é bem sacrificar, porque aqui se trabalha de
rio bom para reunirmos todos os Líderes. Às 14h os manhã, de tarde e de noite -, eles não deveriam ter
Líderes estarão almoçando. interesse por isso aqui? Quero deixar os assessores

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa Ser- deles alertados, porque eu vou peremptoriamente
rano) - Então a Comissão de Educação vai ter que contestar o que está acontecendo nos Ministérios.
trabalhar um pouquinho de manhã, pelo menos o Não há interesse de virem a essa reunião para dar
grupo, para poder fechar as questões. uma solução. Estarmos lá só nós e os Líderes não

O SR. DEPUTADO DARCíSIO PERONDI- Os adianta, Deputados. É preciso que venha alguém do
Líderes ficam aqui até às 13h, 13h30, e depois vão Ministério da Educação, em especial o Ministro ou o
almoçar, voltando às 15h,15h30, normalmente. Dr. Luciano. É a mesma história da Previdência: ou
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o Ministro ou alguém que fale por ele, senão vamos
fazer chover no molhado outra vez. Então, insisto na
presença não só do Poder Legislativo, mas do Poder
Executivo também, na terça-feira, para resolvermos
isso definitivamente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
Serrano) - Deputado, vamos negociar isso. Tem a
palavra o Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO 
Sra. Presidente, alguns assuntos que eu pretendia
levantar já foram levantados, mas quero trabalhar a
partir de duas outras linhas de raciocínio.

Também concordo com o Deputado Osvaldo
Biolchi. Não adianta ficarmos aqui discutindo se o
Ministério não tem interesse em discutir. Podemos fi
car apresentando boas propostas, íilas se eles não
quiserem discutir precisaremos encontrar um outro
instrumento para pressioná-los.

Concordo com o Deputado Walfrido Mares
Guia quando diz que temos de achar outras alterna
tivas, se possível definitivas. Eu, particularmente, es
tou extremamente preocupado porque o MEC está
fazendo uma propaganda danada sobre o ensino
fundamental. Trabalhou-se para resolver o problema
do ensino fundamental; no entanto, abandonou-se o
resto. Não há uma proposta objetiva para a universi
dade. O Governo Federal, por exemplo, que deveria
repassar os recursos do Fundef, vai ter uma econo
mia de cerca de 1 bilhão e 800 mil reais. Onde o go
verno vai empregar isso? Para onde vão esses re
cursos? Onde estão as vagas novas das universida
des federais? Por que esses recursos não podem
ser utilizados na abertura de novas vagas nas uni
versidades federais? Por que não abrir novas univer
sidades com esses recursos?

Então, estou particularmente preocupado, por
que ficamos discutindo a questão da filantropia, do
crédito educativo, e esquecemo-nos de trabalhar por
mais vagas. Por que não? Por que a Comissão de
Educação não começa uma campanha para que te
nhamos mais vagas nas universidades federais? O
governo tem responsabilidade pela Educação, inclu
sive pela educação universitária.

O Deputado Walfrido Mares Guia foi Secretário
de Educação em Minas Gerais e sabe muito bem
disso. Em Minas Gerais, discute-se hoje que a maior
pressão para conseguir vagas não é mais nas pri
meiras séries do ensino fundamental, mas no ensino
médio e na universidade. E a pressão será cada vez
maior: Digo isso porque em Uberlândia, na minha ci
dade,"hoje, no grupo ABC, para que possam desen
volver determinadas funções as pessoas precisam

ter curso superior; quer dizer, não se pede nem mais
o ensino médio; exige-se o curso superior. A moça
da do grupo ABC tem de ir para a universidade. Está
a maior guerra, e a Unit está deitando e rolando por
que oferece vagas de que a universidade federal
não dispõe. Portanto, as universidades particulares
estão crescendo naquela região, porque as empre
sas estão obrigando os funcionários a estudar, caso
contrário não conseguem o ISO 9000.

Nesse sentido, acredito que a Comissão de
Educação tenha de trabalhar com uma outra linha de
raciocínio. Precisamos urgentemente iniciar uma
campanha por mais vagas nas universidades públi
cas. Temos de rediscutir esse modelo.

O outro assunto com que temos de trabalhar
diz respeito aos recursos do Fundo. Foi criado um
Fundo para o ensino fundamental, mas como é que
vamos discutir a questão dos recursos para os ensi
nos universitário e médio? Também precisamos tra
balhar nisso.

Para finalizar, concordo que temos de mexer 
e sou favorável a que se utilize o critério imediato 
no valor de carência. Realmente, essa carência de
65 reais é uma piada para quem está no ensino uni
versitário. Portanto, temos de trabalhar com essa
definição.

Quanto ao crédito educativo, precisamos discu
tir as linhas de financiamento, a fonte de onde va
mos tirar os recursos. Se não definirmos isso, não
adianta ficarmos aqui debatendo, pois não haverá di
nheiro. Se não há recursos, não adianta ficarmos
aqui perdendo tempo. Precisamos saber de onde
vão sair os recursos, se do FAT ou de outros fundos,
de qual fonte de financiamento, para definir o crédi
to. Se não definirmos isso, não adianta discutir quem
é carente, quem não é. Isso está mais ou menos cla
ro. O problema é: onde vamos arrumar os recursos?
Se não há recursos, podemos ter as melhores
idéias, mas de nada vai adiantar debater o assunto.

Essa é a linha sobre a qual eu gostaria de tra
balhar na Comissão. Caso contrário, vamos apenas
apagar o incêndio e deixar de tratar a questão estru
turai que, segundo o Deputado Walfrido Mares Guia,
deveríamos estar enfrentando neste momento.

O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

A SR. PRESIDENTE (Deputada Marisa Serrano)
- Tem V. Exll a palavra.

O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA
- Gostaria de fazer um comentário pertinente ao que
foi dito pelo Deputado Gilmar Machado.
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Sobre a questão da carência, é preciso explicar
ao Ministro da Previdência que o aluno não entra na
universidade para fazer um curso superior porque
ele é carente; ele entra porque passou no vestibular.
Ele tem uma situação de fato. Ele está na universi
dade, passou no vestibular e não tem recursos para
pagar a mensalidade.

Já que a Constituição de 1988 permitiu, de ma
neira definitiva, que as escolas particulares existam,
sem precisarem de concessão, já que elas existem
com inteireza, que o governo lhes dê, junto com os
alunos e a comunidade, o direito de estabelecer o
critério para a avaliação da situação de carência da
quele universo de pessoas que passou no vestibular,
independentemente de o aluno receber 65, 650 ou
1.000 reais de renda familiar. Muitas vezes a pessoa
dispõe de 1.000 reais de renda familiar, mas tem
quatro filhos e não agüenta pagar uma universidade
que custa 300 reais.

A SR. PRESIDENTE (Deputada Marisa Serrano)
- Essa proposta já está relacionada. Ela deve fazer
parte desta lista que estamos levantando para discutir
o assunto.

O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA
- O burocrata diz 65 reais; digamos que ele tivesse
dito 1.065 reais; ainda assim esse número não teria
sentido, porque o aluno já passou no vestibular. O
critério para entrar na universidade não é se o aluno
é mais ou menos carente, mas se ele passou no
vestibular. Portanto, deve-se resolver o problema da
quele universo.

A SR. PRESIDENTE (Deputada Marisa Serrano)
- Agradeço a V. Ex'!, Deputado Walfrido Mares
Guias. V. Exll já esgotou aqui o seu direito à tréplica,
um direito regimental.

O SR. WALFRIDO MARES GUIAS - Eu já es
gotei o meu direito à tréplica?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
Serrano) - Sim, V. Exll já esgotou também o seu di
reito à tréplica.

Com a palavra o Deputado Fernando Marroni.
O SR. DEPUTADO FERNANDO MARRONI

Sra. Presidente, eu estava preocupado se haveria
tempo de os outros Parlamentares debaterem também.

Senhoras e senhores convidados, queridos
alunos, a discussão sobre o problema da educação
tem sido pautada, na minha opinião, em torno de
problemas menores. Não estou diminuindo a neces
sidade imperiosa e urgente da mobilização dos estu
dantes que hoje vivem o problema por conta dos
ajustes que o nosso governo faz nas áreas sociais.
Mas, se hoje se fala contra a escola pública, dizendo

que os alunos oriundos do ensino público não têm
condições de acesso às universidades públicas gra
tuitas, que só a elite tem acesso a elas, é porque foi
construído um modelo, neste País, de desigualdade
social, um modelo de exclusão social, que se agrava
a cada ano que passa e que aponta para que, daqui
dois a três anos, tenhamos dois a três milhões de jo
vens às portas das universidades sem condições de
acesso ao ensino, porque esse ensino, necessaria
mente, no ritmo que vai, não será público nem gra
tuito. Esse é o drama que vive a sociedade brasileira.

Essa tese que tem governado o País ao longo
destes anos não tem um projeto soberano e autôno
mo de desenvolvimento que abarque a educação, a
ciência e a tecnologia. Nós vivemos de um projeto
vinculado a uma tal modernização e a uma tal globa
Iização que têm retirado, têm sonegado aos nossos
alunos, aos nossos jovens, a possibilidade de futuro.
Diz-se que o crédito educativo não resolve o proble
ma, porque amanhã os alunos não terão emprego; é
verdade, os alunos têm toda a razão quando dizem
isso. O aluno não vai pagar, não porque é dinheiro
público, mas porque, na nossa sociedade, a nossa
juventude quer que o País atenda às necessidades
sociais, o que significa atender à educação.

E aí, o Deputado Osvaldo Biolchi, que defende
os estudantes carentes, apresenta uma emenda à
Constituição nesta Casa para que se acabe com a
gratuidade na universidade pública; ou seja, quer
cortar a cabeça por conta da dor de cabeça, e não
resolver o problema estrutural.

Fala bem o Deputado Gilmar Machado quando
diz que o governo apostou no ensinou fundamental e
aumentou as vagas no ensino médio, só que isso
tudo vai desembocar na universidade. Mas existe
uma tese de que educação é mercadoria e pode ser
vendida e comprada no mercado, exceto as instituiçã
es católicas, as confessionais e as filantrópicas. Existe
essa tese, e o estado vai-se preparando para enfrentá
la; ou seja, tudo é mercado. A Saúde está no mercado.
A Assistência Social está no mercado. A Educação
está no mercado. Quem puder pagar terá acesso;
quem não puder nem à gratuidade terá acesso.

Isso é uma perversidade! É um crime! Uma so
negação ao futuro da nossa juventude! Como exis
tem problemas nas universidades privadas e nas fi
lantrópicas, querem acabar também com a gratuida
de do ensino público. Essas propostas levarão ne
cessariamente ao aumento da concentração. A uni
versidade pública é vítima da concentração. Os estu
dantes são vítimas dessa concentração de renda, e
a universidade pública reflete essa situação.
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O que se está dizendo aqui é que se quer au- Deputado citou-me várias vezes. Penso que tenho o
mentar essa desigualdade social e influenciar ainda direito a contestá-lo.
mais o ensino universitário, concedendo-o única e ex- A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
clusivamente a quem pode pagar por ele. (Palmas.) Os Serrano) - Deputado Osvaldo Biolchi, estamos
critérios que estão sendo emergencialmente tratados dando uma margem de tempo maior porque o assunto
aqui são no sentido de que não haja abertura nenhu- é urgente, é candente.
ma, e os Deputados governistas têm de responder por O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI _
isso. Por quê? Porque temos de fazer caixa para a
Previdência, para o Tesouro, para que consigamos Mas o assunto primeiramente não era esse. O as-
cumprir as metas estabelecidas com o Fundo Monetá- sunto que tenho a discutir é importantíssimo, e só
rio, para pagar as dívidas e os seus encargos, mas quero responder, com todo o respeito.
abstraímos tudo isso e dizemos: há pouco votamos A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
pela CPMF, mas agora queremos votar pela filantro- Serrano) - Deputado, por favor; depois de fazer a
pia, pela ajuda etc. Não existe coerência nisso! minha explanação, vou conceder-lhe a palavra. Que-

O Ministério da Previdência não está presente, ro dizer-lhe apenas que temos concedido um tempo
e isso representa a negação do Governo com rela- maior a todos os Parlamentares porque este tema é
ção ao problema das instituições filantrópicas, ao urgente; não teremos mais tempo de nos reunir para
problema social deste País. A negação está aqui discuti-lo e o decreto deve estar sendo publicado na
presente. O governo não quer diálogo sobre esse próxima semana. Portanto, achei que era meu dever
assunto. O governo não quer diálogo sobre crédito oferecer a todos os Deputados a oportunidade de
educativo porque, se ele tivesse celeridade para tra- esgotar o máximo possível essa questão.
tar do assunto, assim como tem para tratar de todas Deputado Osvaldo Bio/chi, caso queira respon-
as questões de urgência urgentíssima nesta Casa, der ao Deputado Fernando Marroni, V. Exª poderá
estaríamos contemplados. dispor exatamente de um minuto para fazê-lo - haja

Quando o Deputado Osvaldo Biolchi diz que vista que já ocorreu a discussão, a réplica e a trépli-
existe desrespeito com relação ao Poder Legislativo, ca -, a fim de que os outros Deputados possam ex-
afirmo que não há desrespeito, mas uma completa por suas idéias.
ignorância por parte do governo com relação a este O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI -
Poder. Tudo que se passa nesta Casa refere-se a Deputado Fernando Marroni, primeiramente quero
medida provisória, decreto-lei etc. cumprimentá-lo por estar aqui discutindo a filantro-

Concluo dizendo que todas as gestões - e refi- pia, enquanto o Deputado Genoíno é totalmente
ro-me particularmente aos representantes das ins- contrário a essa tese.
tituições católicas, aos representantes da CNBB, Quero dizer a V. Exª que não estou preocupa-
que sempre tiveram um papel fundamental na polí- do com o Rio Grande do Sul, porque a atual admi-
tica social deste País -, mesmo esse paliativo que nistração do estado está preocupada com a solução
podemos discutir e acrescentar à lei ou ao decre- da problemática do ensino fundamental, que nunca
to, não vão resolver o problema porque no ano teve falta de vagas, mas hoje está com um déficit de
que vem essa mesma situação vai estar batendo à 12 mil vagas. Também não estou preocupado com a
nossa porta. universidade pública do Rio Grande do Sul, só por-

Nesse sentido, queremos que os estudantes e que o Governador Olívio Dutra prometeu do palan-
os representantes das filantrópicas e das confessio- que criar as universidades públicas estaduais. Não
nais juntem forças numa luta para a resolução do estou preocupado com isso. Estou preocupado com
problema educacional como um todo e venham a os alunos carentes. Estou preocupado, ilustre Deputado,
esta Comissão discutir a pauta do Plano Nacional de porque o maior problema hoje da universidade públi-
Educação, para que possamos obter uma solução ca é a concentração de carros importados nos pátios
definitiva, ou melhor, agregar forças para disputar das universidades. Estou preocupado com o fato de
com este governo, que tem uma visão obtusa sobre que neste País, dos jovens de 19 a 24 anos, somen-
desenvolvimento e educação, uma visão sonegado- te 19% freqüentam uma universidade. Desse per-
ra do futuro da juventude deste País. centual, uma bagatela de 4% está na universidade

Muito obrigado. pública. Na Argentina esse número corresponde a
O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI - 40%. Estou preocupado com o crescimento da uni-

Sra. Presidente, peço a palavra para uma réplica. O versidade. É com isso que estou preocupado.
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Estou preocupado, sim. Não era este o mo
mento de discutir a minha proposta. Creio que seja
uma proposta séria e devemos discutir os prós e os
contras. Lamentavelmente tive que apresentar essa
proposta. Não sou contra o ensino público. Não va
mos agora radicalizar em torno de nenhuma propos
ta, e quero dizer isso ao jovem Deputado, que vem
com muito entusiasmo a esta Casa.

Passei por isso também. Queremos ir em fren
te, a fim de resolvermos esse problema.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Maria Elvira)

- Concedo a palavra ao Deputado João Matos. Em
seguida falará o Deputado Feu Rosa.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN
Sra. Presidente, já havia pedido a palavra pela
ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Maria Elvira)
- Desculpe-me, Deputado. Concedo a palavra, pela
ordem, ao Deputado Evandro Milhomen.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN
Gostaria de seguir o raciocínio do Deputado Fernando
Marroni, exatamente enfocando essa tentativa de
desvalorizar a universidade pública como se ela fos
se o grande bicho-papão do processo educacional
implantado durante tantos anos, que na verdade não
representa e não prioriza o estudante carente em
nosso País.

Com certeza, o fato de termos dentro da uni
versidade pública carros importados não significa de
forma alguma que a universidade pública não esteja
aberta para receber alunos carentes. Significa, isso
sim, que esses carros importados, encontrados nas
universidades públicas, pertencem a pessoas que ti
veram uma educação básica de qualidade, pois são
filhos de ricos, pessoas que têm, com certeza, todos
os dias café com pão, queijo e maçã à mesa e po
dem ir à escola com muita energia e disposição para
estudar, diferentemente do filho do pobre, que sai
cedo de casa sem o café da manhã.

A educação do filho do rico é diferente da do fi
lho do pobre. O filho do rico que teve uma educação
básica de qualidade naturalmente terá facilidade
para entrar numa universidade. O filho do pobre tem
que estudar com muito sacrifício, pois nunca se deu
prioridade neste País à educação; ou seja, nunca
houve a garantia de que a educação pública fosse
oferecida àquela criança carente, com qualidade,
para que pudesse disputar em condições de igualda
de com aquele que tem dinheiro no bolso, dinheiro
esse tirado de impostos pagos pela população mais
carente.

Dessa forma, Srs. Deputados, não vale a pena
~iscutir o fim da gratuidade na universidade pública.
E um absurdo retirar essa possibilidade de um estu
dante carente poder entrar numa universidade públi
ca só porque lá existem alunos ricos, filhinhos de pa
pai. Temos que lutar exatamente para que este go
verno, eleito para representar e dirigir este País - e
não foi a Oposição nem os partidos de esquerda que
assumiram o governo durante todo este tempo - dê
um direcionamento correto à educação.

Com certeza, a prioridade para nosso País é a
educação. Não se pode falar em desenvolvimento,
como se vem falando, deixando de lado a educação
pública e de qualidade. Fala-se muito em globaliza
ção, mas hoje o jovem formado está às portas das
fábricas e das empresas buscando emprego, sem
chances de entrar por ter vindo de uma universidade
pública que não oferece as condições que deveria
oferecer exatamente para que esse aluno pudesse
disputar o mercado de trabalho com aquele que fre
qüentou uma universidade mais qualificada, propor
cionada pelo poder aquisitivo que lhe é peculiar.

Não podemos discutir aqui a educação sem es
quecer que nunca foram dadas aos jovens carentes
as mesmas condições dadas ao filho do rico, a fim
de que pudesse freqüentar uma universidade, uma
escola básica, sem essa necessidade de brigar pelo
meio, pelo efeito que é uma bolsa, pelo efeito que é
um crédito educativo. Mas deveríamos brigar, sim,
para que o governo investisse de verdade na educa
ção, sem que precisássemos tirar os recursos desti
nados à educação para tapar os buracos e os rom
bos da Previdência causados por essa elite que vem
governando o nosso País durante todo este tempo.

Não podemos permitir que o jovem de hoje te
nha que Se, indispor, tenha que vir aqui, a esta Co
missão, para tentar sensibilizar-nos, para brigar por
uma bolsa de estudo. Que possamos dar a ele o di
reito de estudar em uma universidade gratuita, e
que, ao sair da lá, ele tenha a garantia de um diplo
ma de quem cursou uma universidade num País em
pleno desenvolvimento, como tem proclamado o
nosso Presidente da República.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Maria Elvira)
- Para concluir, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN
Concluo, Sra. Presidente, dizendo ainda que não po
demos mais incorrer no erro de resolver os peque
nos problemas que a educação vem enfrentando
sem resolver o problema na sua raiz investindo na
educação, auxiliando aqueles que não podem pagar.
Não devemos buscar, absorvendo os efeitos causa-



Abril de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Sexta-feira 23 17449

dos pela má g;st.ão administrativa e má execução Notem V. Exas. que aqueles que têm poder
dos recursos publlcos, resolver o problema do estu- aquisitivo maior pagam uma vez somente a universi-
dante com uma bols~ ou com o crédito educativo. dade: através dos impostos. São justamente aqueles
Temos de dar educaçao para esse povo sem cobrar que têm condições de pagar impostos. E o que aqui
nenhum centavo. Os pais desses alunos já pagam está representado paga duas vezes: através dos im-
muitos impostos, já pagam caro para que seus filhos postos, que também recolhe por ser cidadão, e atra-
tenham educação e a possibilidade de um emprego, vés das mensalidades. Alguma coisa há que se fa-
para que no futuro possam sustentar suas famílias. zer urgentemente para corrigir essa injustiça social
(Palmas). praticada contra esse estudante.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Maria Elvira) A situação agrava-se em todos os Estados da
- Agradeço a V. Ex"!, Deputado. Federação. No meu Estado, Santa Catarina, deze-

Concedo a palavra ao Deputado João Matos. nas de milhares de estudantes também estão pas-
O SR. DEPUTADO JOÃO MATOS - Sra. Pre- sando dificuldades enormes, e as instituições de en-

sidente, Sr. Reitor EIi Valter, Sra. Carla Jane, Srs. sino superior - várias já me contactaram esta sema-
Deputados, caros acadêmicos, a questão que nos na - estão trazendo este alerta: a cada dia, um con-
traz a esta audiência pública é justamente a dificul- tingente cada vez maior pede cancelamento de ma-
dade pela qual atravessa um contingente muito trícula para poder tentar acumular algum dinheiro e
grande de estudantes universitários em nosso País voltar à universidade no ano que vem. Isso não é
mais de um milhão de estudantes que devem, ao fi: justo. O Estado há que tomar, mobilizando o Poder
nal de cada mês, pagar suas parcelas a fim de terem Público, alguma ação eficaz para que a todos seja dada
o direito de cursar uma universidade. a oportunidade de poder freqüentar a universidade.

Defendo a tese de que neste momento temos Eu defendo a tese - e quero apoiar o Deputado
que buscar dois encaminhamentos. Primeiro, que se Osvaldo Biolchi - de que quem pode pagar que pa-
promova, em curto prazo, um encaminhamento defi- gue, para que quem não pode pagar e que aqui está
nitivo para solucionar esse problema; em seguida, muito bem representado tenha a gratuidade da uni-
que se ataque o problema no seu aspecto maior, o versidade. Sou contra esse sistema em que aqueles
grande problema da educação. que podem pagar não pagam e aqueles que não po-

O que não podemos esquecer é um dos princí- dem pagar t~m de pagar. E é o que está acont~c~~-
pios básicos da Constituição: dar a todos os brasilei- ~o neste PaIS, Carla. Que se estabeleça um crrterro
ros igualdade perante a lei. Não é justo que um gru- Justo. Sou con~ra esse discurso fácil de gr~~idade
po menor de bra~i1eiros que foram beneficiados pela para ~odos, ate para a~uele que tem .c?ndlçoe~ de
sorte e têm um poder aquisitivo maior continue des- e~tacJonar o seu car!o Importado no patl~ da unJver-
frutando de melhores condições, enquanto aqueles s~d~de, enquanto o filho dOotrabalhador ~ao tem c~n-
que trabalham e que freqüentaram a escola pública, dlçoes,de pagar sequer 10 Yo da mensalidade. Entao,
que não tem condições de oferecer o mesmo ensino esse discurso tem que ser mudado.
de qualidade que a escola de livre iniciativa, tenham Vou apoiar a proposta do Deputado Osvaldo
que interromper, como está acontecendo com cente- Biolchi de se cobrar de quem pode pagar, para ali-
nas de milhares neste País, o seu processo de for- viar um pouco aquele que não tem condições de pa-
mação, a qualificação em nível superior por falta de gar a mensalidade escolar.
condições de pagar anuidade, porque o governo re- Sra. Presidente, gostaria de colocar-me à dis-
solve, em determinado momento, suprimir o instituto posição. Sei que se está formando um grupo de de-
da filantropia para impedir que instituições conti- putados - inclusive há uma reunião marcada para
nuem distribuindo, a título de descontos e gratuida- hoje à tarde, ou para segunda-feira, quando quer
des, bolsas ou crédito educativo, possibilitando a es- que seja -, a fim de definir os pontos fundamentais
ses estudantes a continuação desses cursos. com os quais iremos trabalhar. Quero participar des-

O estudante inserido nesse contexto - mais de se grupo. Não ficarei omisso, uma vez que urge a to-
um milhão de estudantes universitários brasileiros mada de posição desta Comissão e deste Parlamento.
estão nessa situação - é um injustiçado. Ele paga Muito obrigado.
duas vezes a universidade: primeiro, com os impos- A SRA. PRESIDENTE (Deputada Maria Elvira)
tos, que o filho do rico também paga; segundo, com - Obrigado, Deputado João Matos. Deputado Agnelo,
a mensalidade, a segunda prestação que ele dá o Deputado João Matos fará parte do grupo.
para cursar o ensino superior, para ter esse direito. Concedo a palavra ao Deputado Feu Rosa.
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o SR. DEPUTADO FEU ROSA - Sra. Presi
dente, membros da Mesa, nobres Deputados, meus
senhores e minhas senhoras, rapidamente, gostaria
de tecer um comentário sobre o esboço de. proposta
do Deputado Nelson Marchezan, com relação ao
que chamaríamos de uma adaptação do Banco do
Povo. Refiro-me a isso porque fui o primeiro deputa
do que tocou nesse assunto na Legislatura anterior.
O objetivo desse banco seria emprestar dinheiro às
pessoas mais carentes. Essa adaptação que o Pró
Reitor mencionou seria algo meio revolucionário, se
gundo o Deputado Walfrido Mares Guia disse aqui,
mas acho que isso deve ser levado seriamente em
consideração.. As injustiças estão aí. E, evidente
mente, estamos neste momento caracterizando pes
soas que podem pagar e pessoas que não podem, e
essas ficam sem universidade. A verdade é esta.

Minha maior ligação com a CNBB e com a área
católica é a Pastoral da Criança, onde esses proble"
mas estão sendo resolvidos com um sucesso retum
bante. Acho que seria possível apresentarmos um
esboço de proposta de um banco para financiar os
alunos carentes. O que eu entendo como crédito
educativo até hoje foi bagunça total: falta gerencia
mento, há má vontade por parte da Caixa Econômi
ca, e isso, depois, com a inadimplência se avolu
mando de tal maneira, em termos absolutos, e não
relativos, sensibilizou negativamente as autoridades
educacionais do Governo quanto ao pretensioso su
cesso desse tipo de programa.

Quero dizer que sempre estive perto do Deputado
Osvaldo Biolchi e que sempre apoiei suas muito sérias e
competentes propostas, inclusive essa última, de que deve
haver o rebate total sobre o valor descontado aos alunos
das entidades filantrópicas, e não somente os 20%, como
alguns próceres do govemo querem caracterizar.

Finalmente, quero ressaltar um aspecto muito
importante, algo em que, dentro do conceito filosófi
co da educação, ainda estamos engatinhando: o da
descentralização forte na área da educação. Por
exemplo, hoje, eu ousaria dizer que as vagas aber
tas para as entidades particulares, em termos gerais
- é ridículo dizer isso, mas estamoS quase confir
mando esse fato, por pesquisa técnica competente 
são mais baratas, com pessoas pagando, do·que
abrir novas vagas para a universidad~sfederais.

Sou professor de universidad~ federal, com
quase trinta anos de exercício do magistério. Fui fun
dador da Associação de Docência da Universidade
Federal do Espírito Santo e membro fcmdador da An
des. E digo isso com muita tranqüilidade, porque
hoje não é mais possível enganar ó estudantada.

Claro que todo mundo quer vaga para tudo, todo
mundo quer tudo de graça, mas isso não é mais
possível. Chegamos a um ponto tal que o governo,
como meio de campo desse processo todo, tem que
pegar recurso de quem mais tem e distribuir para
quem menos tem. E está na hora de partir para a
proposta apresentada pela CNBB e por outras enti
dades privadas, inclusive algumas universidades e
colégios de entidades evangélicas, e até órgãos que
englobam algumas universidades e faculdades parti
culares. Para quê? Para administrar um processo
em que o estudante tenha recursos para pagar es
sas mensalidades, e depois, quando conseguir um
emprego, pagar o seu débito. Ele poderá, depois,
quando trabalhar, pagar esses recursos.

É importante dizer, Sra. Presidente, que hoje
temos nas. universidades mais mulheres do que ho
mens. É bom que eu frise, com muito clareza, que,
no caso do Banco do Povo, o índice de inadimplên
cia das mulheres carentes, pobres, que pegaram di
nheiro, crédito para financiar seus pequenos negó
cios, é da ordem de 2,5%; ou seja, 97,5% das mu
lheres pagam regularmente - índice, aliás, muitosu
perior ao dos homens. O nível de inadimplência dos
homens pobres, carentes, miseráveis, é da ordem de
25%; entre as mulheres é de 2,5%, dez vezes menor.

Acredito que esse conceito novo de as mulhe
res terem esse crédito para financiar seus estudos
será analogamente aplicado, com resultado seme
lhante, na área universitária; Essas cassandras, es
sas pessoas com premonições complicadas, podem
ficar cientes de que quase a totalidade das alunas
que pegarem dinheiro emprestado para financiar
seus estudos certamente devolverão esse dinheiro
com muita categoria.

Sra. presidente, a proposta do Deputado Nel
son Marchezan, que trata da adaptação do Banco
do Povo para a área universitária, merece o maior
cuidado, deve ser colocada em prática e levada com
a maior seriedade pelas entidades particulares. E
nós - sou Deputado do Governo - seríamos o su
porte de que isso, na área federal, não estaria con
tradizendo os pressupostos de melhorarmos a nossa
Educação com qualidade e de o governo investir
mais nessa área, porque é necessário. Nossa moça
da está aí, precisa de melhor educação, e isso é
importante para o Brasil ..

Agradeço a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa Serrano}

- Agradeço ao Deputado Feu Rosa, lembrando que, já
que estamos falando a respeito de cestas de finan
ciamento para o crédito educativo, devemos juntar
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todas as cestas em um banco específico para o fi- Sabemos da modificação da questão da receita
nanciamento do aluno carente. bruta, que vai quase impedir, efetivamente, que as

Concedo a palavra, por um minuto - agradeço pessoas mais carentes tenham acesso a algumas
a presença de V. Exll nesta reunião - à Deputada escolas particulares. Vou dar um exemplo claro. Fico
Laura Carneiro, representante da Frente Parlamentar imaginando como uma criança cuja família tem uma
da Assistência Social. Já ouvimos aqui o Deputado renda per capita de 65 reais vai vestir-se para estu-
Darcísio Perondi falando pela Frente da Saúde. dar, com uma bolsa integral, no Colégio Santo Iná-

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO _ cio, no Rio de Janeiro. Simplesmente ela não terá
Sra. Presidente, Srs. Deputados, quero comunicar nem roupa para chegar até a escola.
que está marcada para terça-feira, às 19h30, uma Falamos de maneira coloquial, mas essa é
reunião com o Ministro Waldeck Ornélas para tratar uma questão gravíssima que vamos ter de enfrentar.
da regulamentação da lei nll 9.732. Não sei se vamos conseguir, mas temos de ir até o

Ontem, na minha presença, o Deputado Ino- fim, e temos de buscar a ajuda dos Líderes.
cêncio Oliveira telefonou ao Ministro Waldeck Orné- Ontem conversei com a Deputada Marisa Ser-
Ias. S. Exª disse, inicialmente, que publicaria ainda rano e com os Deputados Ursicino Queiroz, Eduardo
esta semana o decreto. O Ministro aceitou a reunião Barros e Flávio Arns. Conversei também com o De-
com os Deputados e ela será realizada às 19h30 de putado Arnaldo Madeira, Líder do Governo, que se
terça-feira; provavelmente na quarta ou quinta-feira sensibilizou com a questão, e convidei-o - S. Exª es-
estará sendo publicado o decreto, na medida em tava na minha frente, na sala do Deputado Inocêncio
que a lei entra em vigor no dia 111 de abril. Oliveira - para participar conosco, às 19h30, da reu-

Nossa estratégia, que já foi discutida com o nião com o Ministro. O Deputado Arnaldo Madeira
grupo da Saúde, seria de, ao meio-dia, conversar- disse que, a princípio, poderia ir. Terça-feira voltarei
mos com os Líderes, conforme proposto pelo Depu- a insistir para que S. Exª compareça, como Líder do
tado Darcísio Perondi, e às 14h, na sala de reunião Governo, à reunião com todos os Deputados.
do Espaço Cultural, reunirmo-nos os três setores A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
para tentar elaborar um texto em comum a ser apre- Serrano) - Vamos fazer isso.
sentado ao Ministro no final do dia. É importante que A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO -
os temas que V. Exas. já elencaram como prioritá- Peço desculpas, mas tenho de me retirar porque o
rios da área de Educação sejam levados a essa reu- meu vôo está marcado para as 13h30min.
nião de 14h. A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa

Acho que todos nós firmamos consenso em Serrano) - Agradeço à Deputada Laura Carneiro as
torno de uma questão pelo menos: não há como palavras.
uma lei que regulamenta essa isenção trabalhar com Deputada Laura, só um minuto. Terça-feira, às
uma renda per capita de 65 reais. Seria a mesma 12h, haverá reunião das Lideranças. O local já está
coisa que dizer que uma criança filha de mãe soltei- definido?
ra - o que é 'muito ·comum no nosso País - passa a A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O
não ser considerada carente se sua mãe ganhar 200 Deputado Darcísio Perondi está tentando arrumar
reais. uma sala.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
Serrano) - E nem tem direito à creche. Serrano) - O Deputado Darcísio Perondi depois

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E deve passar-nos essa informação para que a repas-
aí a entidade não tem mais direito à isenção. Ou semos à Comissão de Educação. Às 14h haverá
imaginar que uma família de cinco filhos cujo pai reunião dos grupos, dos três grupos, da Educação,
ganha 250, 300 reais também não teria direito a da Assistência e da Saúde, no Espaço Cultural. E às
essa assistência. 19h30 haverá reunião com o Ministro Waldeck Omélas,

A Lei Orgânica da Assistência, quando faz re- no Ministério.
ferência aos 65 reais per capita, trata da questão do O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Sra.
benefício continuado, e não da política nacional de Presidente, Peço a palavra pela ordem.
assistência, que tem de ser prestada a toda pessoa A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
carente. Acho que esse seria um dos pontos mais Serrano) - Pela ordem, com a palavra o Deputado
importantes, especificamente na área da Educação. Pedro Wilson.
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O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Sra. Parabéns a V. Exª pela realização destas au-
Presidente, saúdo a todos os Deputados e peço diências. Os depoimentos aqui colhidos poderão aju-
desculpas, porque hoje o corredor dos plenários vi- dar-nos a iluminar os caminhos não só do Congres-
rou o "corredor de apelos". Tivemos uma audiência so, mas também do Governo, que tem a chave do
pública sobre a questão do trabalho, para tratar da dinheiro e das soluções.
questão do desemprego e do salário. Estamos a um A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
mês da data-base para o reajuste do salário-mínimo Serrano) - Agradeço a V. Exª, Deputado Pedro Wilson.
e parece que estão querendo conceder um aumento Antes de conceder a palavra para as conside-
de apenas 6 reais, senão o Brasil quebra. rações finais e para algum comentário do Professor

A outra reunião a que estive presente era a da EIi Valter Gil Filho e da Sra. Carla, gostaria de dizer
Comissão de Direitos Humanos, onde justamente se aos nobres pares que elencamos cinco itens que fo-
estava discutindo com o Dr. Milton Seligman e com a ram amplamente debatidos. Gostaria que V. Exas.
Drª Wanda Engel, do Ministério da Previdência, a re- prestassem atenção a esse itens, para depois, se to-
composição das verbas para os programas de assis- dos estiverem de acordo - o Deputado Agnelo Quei-
tência social. E estamos aqui discutindo o drama de roz já está com a listagem dos Deputados que vão
milhares e milhares de estudantes do Brasil que compor essa pequena comissão para elencar esses
querem estudar, mas enfrentam a questão do crédito problemas ou pelo menos discutir a redação final da
educativo e outros problemas. Comissão de Educação -, levarmos esses tópicos à

Tudo isso gira também, Sra. Presidente, em comissão de Líderes e depois à comissão dos outros
torno dessa regulamentação. Quer dizer, vamos setores, na terça-feira.
regulamentar para o bem do Brasil ou para uma Eis os assuntos que foram levantados aqui (se
política da Previdência? todos acharem que são pertinentes, esta Comissão

de Educação vai incluí-los em sua proposta): o pro-
Parece-nos que até hoje - oxalá eu esteja erra- blema da bolsa integral, com a sugestão de que pos-

do e na próxima semana seja diferente - o governo sa ser também parcial; o conceito de carência; igual-
não está abrindo mão da regulamentação que se dade versus desigualdade, isto é, há instituições
está propondo, uma regulamentação mais draconia- que têm de ser diferenciadas; o art. 207 da lei que
na que a própria lei, mais excludente, que irá trazer fala da proporção e também o seu § 1º, que trata da
problemas. receita bruta.

Não queremos estabelecer nenhum privilégio. O art. 207 da lei que fala da proporcionalidade
Acho que é o momento de separar a filantropia de reza: "Gozará de isenção das contribuições de que
qualquer outro tipo de empreendimento, seja de ori- tratam os arts. 201, 202 e 204, na proporção do va-
gem religiosa, seja de origem social. lor das vagas cedidas, integral e gratuitamente". As

Gostaria apenas de dizer que a Câmara dos palavras "integral" e "proporção", que estão no mes-
Deputados - muita gente gosta de criticar a Câmara mo artigo, e, no § 1º desse art. 207, " a receita bruta
dos Deputados, o Congresso Nacional- hoje se tor- auferida", são os termos em discussão.
nou a casa de ressonância do apelo dos setores Foram esses os cinco casos que enumerei e
mais desvalidos do Brasil, que já chegam ao limite. que foram levantados pelos Srs. Parlamentares.
Não conseguem mais audiência nos Ministérios, na A bolsa integral está no caput do art. 207; o
Presidência da República... Muitas vezes nós fica- conceito de carência, no § 5º do art. 206; a propor-
mos impotentes. Oxalá esta Comissão possa discutir ção, no caput do art. 207, e a receita bruta, no § 12

Educação, Saúde e Assistência Social, quer dizer, do art. 207.
reunir-se para encontrar uma resposta emergente; O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -
mas também espero que possamos trabalhar com Sra. Presidente, apenas uma dúvida. O item 111 trata
uma solução duradoura. Não dá mais para ficarmos da-questão das instituições diferenciadas. Não con-
atuando aqui como bombeiros, apagando fogo de segui compreender. Estamos tratando de instituições
uma realidade social injusta como esta que estamos filantrópicas; todas têm o mesmo tratamento, com
vivendo no Brasil. relação à filantropia. Como vamos tratá-Ias?· É isso

Estamos caminhando para a Semana Santa; que não consegui compreender.
está terminando a época da penitência. Espero que A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
a Páscoa possa renovar a esperança para os estu- Serrano) - A observação foi no sentido de que as
dantes, para as entidades no Brasil todo. entidades que oferecem bolsas por receita própria já
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estão contribuindo; portanto, a sugestão é de que e para colaborar, no sentido de buscar uma solução
elas façam jus a uma proporção - ou pelo menos foi que atenda a todos os nossos alunos.
o que entendi, Prof. EIi - diferenciada, em termos A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
das outras que não contribuem, aquelas que só usu- Serrano) - Com a palavra a Sra. Carla Jane Farias
fruem do benefício. Cruz.

O SR. ELI VALTER GIL FILHO - Desculpe- A SRA. CARLA JANE FARIAS CRUZ - Gos-
me, Sra. Presidente. A observação foi de que, quan- taria de deixar nosso apelo a todo mundo: que se
do da formação da instituição, no seu contrato so- faça algo para resolver nosso problema. Estivemos
cial, a legislação exigia que, para poder operar, a nas duas últimas semanas aqui, nos corredores da
instituição de nível superior, na área educacional, Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ten-
obrigatoriamente deveria ser sem fins lucrativos. A tando sensibilizar vários Parlamentares quanto a
diferença está aí. Agora a legislação já permite que essa questão. E conseguimos, por intermédio do De-
elas façam opção por serem instituições com fins lu- putado Agnelo Queiroz, que fosse apresentado um
crativos. Com isso a questão estaria resolvida. projeto de lei que resolveria essas três questões bá-

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - sicas: a integralidade, o conceito de carência e a in-
Sim, porque em 1988 já houve... Não vamos tratar terpretação do Senador Jader Barbalho, que foi feita
aqui das instituições unicamente particulares, que equivocadamente. O assessor Celecino de Carvalho
obtêm lucro. Nessas não podemos interferir. Mas, no Filho, do Ministério da Previdência e Assistência So-
rol das instituições filantrópicas, todas têm o mesmo cial, mostrou-se inclusive bastante inflexível quando
tratamento. nos recebeu, como várias outras pessoas, que se-

O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA quer ouviram nossa voz. Ficamos indignados com
- Todas têm o mesmo tratamento. isso.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - En- Agradecemos novamente a oportunidade de
tão, não podemos dar nenhum tipo de benefício. estar aqui e poder mostrar-lhes toda essa problemá-

O SR. DEPUTADO WALFRIDO MARES GUIA tica que dificulta a continuidade dos estudos de to-
- Eu gostaria de saber por que esse... dos esses alunos. Na terça-feira vai haver essa reu-

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa Ser- nião com a Comissão e na quarta-feira provavelmen-
rano) - Certo, concordo. Ficaríamos só com quatro te será feita a regulamentação. Nós, alunos, teremos
itens: bolsa integral, conceito de carência, proporção que pagar nossos carnês no dia 10 e estamos sem
e receita bruta.Todos concordam? Deputado Agnelo saber como vai ficar a situação. Os alunos continua-
Queiroz? rão trancando matrícula, como está acontecendo, às

Concedo a palavra ao Professor EIi Valter Gil dezenas, centenas por dia? Ou será o caso de man-
Filho. termos contato com os senhores para saber se de-

O SR. ELI VALTER GIL FILHO _ Inicialmente, pois disso vai haver alguma solução, se terá sido
gostaria de esclarecer ao Deputado Marroni que não analisada ou aceita alguma proposta da parte do Mi·
sou representante da CNBB, tampouco de todas as nistério da Previdência e Assistência Social?
universidades católicas; sou representante da Uni- Deixamos aqui este apelo encarecidamente a
versidade Católica de Brasília. todos os Parlamentares, para que nos apóiem nesta

Agradeço gentilmente o convite. Estamos à luta, e queira Deus saiamos vitoriosos.
disposição para continuar o debate, para buscarmos A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
uma solução para a situação da nossa comunidade Serrano) - Quero agradecer, em nome da Comissão...
e dos nossos alunos. O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Sra.

O Deputado Walfrido Mares Guia fez um co- Presidente, só uma informação: estamos marcando
mentário sobre o porquê dos 65 reais per capita. Eu às 17h na sala da Presidência da Comissão, porque
estava aqui tentando imaginar como chegaram a vamos fazer um esboço e quem quiser contribuir po-
esse valor. Posso imaginar que algum burocrata derá comparecer para dar sua sugestão. Será uma
deva ter feito a seguinte conta: o salário mínimo é de reunião mais rápida, porque já teríamos uma sugestão.
130 reais; dividindo por dois, vai dar 65. Deve ser al- A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa
guma coisa desse tipo, não é? Porque não há lógica Serrano) - Então, fica o convite para todos os Srs.
para os 65 reais. (Risos.) Deputados interessados: às 17h.

A Universidade Católica agradece a oportuni- O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -
dade. Estamos à disposição para continuar o debate Sra. Presidente, poderia ser um pouquinho mais
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cedo? Gostaria de contribuir; só que o meu avião Vieira, João Matos, Jonival Lucas Junior, José Melo,
parte às 17h. Se houvesse condições de fazer essa Luis Barbosa, Nelson Marchezan, Nilson Pinto, Nor-
reunião em outro horário... berto Teixeira, Osvaldo Biolchi, Osvaldo Sobrinho,

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Pastor Oliveira Filho, Pedro Wilson, Walfrido Mares
Está certo. Tudo bem. Pode ser às 16h? Guia, Zezé Perrella, Celso Jacob, Dino Fernandes,

Gilmar Machado, Iara Bernardi, Joel de Holanda,
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa José Linhares, Márcio Reinaldo Moreira, Osmar Ser-

Serrano) - Para termos o esboço da proposta por raglio, Pedro Fernandes, Professor Luizinho, Sérgio
escrito, V. Exª, Deputado Agnelo Queiroz, acredita Reis e Wagner Salustiano. ATA: Havendo número
que às 16h seria possível? regimental, a Presidenta declarou abertos os traba-

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - lhos, dispensando a leitura das atas das reuniões
Pode ser. anteriores, realizadas em 24 e 31 de março, em vir-

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - tude de sua distribuição por cópias. Logo após, sub-
Agradeço. meter as atas à discussão. Não havendo quem qui-

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa Ser- sesse discuti-Ias foram imediatamente submetidas à
rano) - Às 16h. Aqueles que forem chegando já po- votação, tendo aprovação unânime. EXPEDIENTE:

A Presidenta informou ao Plenário o recebimento do
derão dar sua contribuição. Oficio nº 45/99, por meio do qual o Dr. Álvaro Melo

O SR. DEPUTADO AGNELO QUEIROZ - Filho, jurista e grande autoridade no conhecimento
Está bom. Na sala da Comissão de Educação, da Lei Pelé, solicita a esta Comissão a realização de
Cultura e Desporto. reunião de audiência pública, no próximo dia 14 de

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Marisa abril, oportunidade em que fará uma exposição es-
Serrano) - A reunião do grupo fica marcada para as clarecedora sobre a matéria de que trata a referida
16h desta quarta-feira. Lei. A Presidenta submeteu a solicitação ao Plená-

Quero, em nome da Comissão de Educação, rio, que decidiu que o tema objeto do ofício fosse de-
Cultura e Desporto, agradecer a presença ao liberado pela Subcomissão Permanente criada
Prof. EIi Valter Gil Filho e à Sra. Carla Jane Fa- para atuar na área do Desporto. Logo após, a Pre-
rias Cruz. Ficamos honrados por terem aceito sidenta anunciou a presença, em Plenário, para
nosso convite. Agradeço também a todos os De- uma visita de cortesia, do Ministro de Estado do
putados que estiveram presentes, especialmente Esporte e Turismo, Sr. Rafael Greca, e dos Direto-
ao Deputado Agnelo Queiroz, que foi o autor da res do Indesp, Senhores Paulo André Juroski e
proposição, e a todos os alunos que vieram à Lars Grael, convidando-os a tomar assento à
Comissão. Espero que as discussões tenham Mesa. A Presidenta interrompeu o andamento da
contribuído para firmar a posição sobre o assun- reunião, a fim de conceder a palavra ao ministro
to. Espero ainda que consigamos, na semana que teceu considerações sobre os assuntos ati-
que vem, uma mudança da proposta de decreto nentes à sua pasta. Após a explanação do Senhor
que está sendo discutida. Ministro, tiveram concedida a palavra, pela ordem

Bom-dia e boa Páscoa a todos. Está encerrada de inscrição, para formular suas considerações e
a reunião. pedidos de esclarecimentos os Deputados Marisa

Ata 6ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de Serrano, Nelson Marchezan, Pastor Oliveira Filho,
Fernando Marroni, Eurico Miranda, Nilson Pinto,

abril de 1999 Gastão Vieira, Esther Grossi, Flávio Arns,. Átila
Às dez horas e trinta minutos do dia sete de Lira, Éber Silva e Zezé Perrella. Respondidos os

abril de mil novecentos e noventa e nove, reuniu-se questionamentos dos parlamentares, a Presidenta
a Comissão de Educação, e Desporto, no Plenário agradeceu a visita do Ministro Rafael Greca. OR-
nº 10 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados sob a DEM DO DIA: A- MATÉRIA SOBRE A MESA: 1 _
presidência da Deputada Maria Elvira. O Livro de Requerimento nl! 2/99 _ do Sr. Nelson Marchezan
Presença registrou o comparecimento dos Deputa- _ que "solicita a apreciação da sugestão de roteiro
dos Maria Elvira, Presidenta; Nice Lobão, Marisa acerca dos temas tratados nas reuniões d13 au-
Serrano e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentas; Ademir diência pública referentes aos Projetos de Lei nºs
Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Eber Silva, Eduar- 4.155/98 e 4.173/98, que instituem o Plano t:J~cio-
do Seabra, Esther Grossi, Eurico Miranda, Evandro nal de. Educação". Em votação, o Requeriment() foi
Milhomen, Fernando Marroni, Flávio Arns, Gastão
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por unanimidade aprovado. O Deputado Ademir Lu- beira, Gilmar Machado, Osmar Serraglio e Raimun-
cas sugeriu que as reuniões ordinárias da Comissão do Gomes de Matos.
para apreciação de proposições fossem realizadas Deixaram de registrar suas presenças os Srs.
às terças-feiras a partir das 15 horas, a fim de que Deputados Gastão Vieira, Jonival Lucas Junior, Luis
as reuniões de audiência pública para discussão dos Barbosa e Pastor Oliveira Filho. Apresentaram justifi-
projetos que instituem o plano Nacional de Educa- cativa de ausência os Srs. Deputados Maria Elvira,
ção pudessem ocorrer às quartas-feiras, quando a Celso Jacob e Eurico Miranda. ATA: Havendo núme-
presença dos parlamentares na Casa é mais efetiva. ro regimental, a Presidente declarou abertos os tra-
O Deputado João Matos apresentou outra sugestão, balhos, dispensando a leitura da ata da reunião an-
no sentido de que as reuniões de audiência pública terior, realizada em 7 de abril, em virtude de sua dis-
ocorressem logo após as destinadas à apreciação tribuição por cópias. Logo após, submeteu a ata à
de proposições, ambas nas quartas-feiras, submeti- discussão. Não havendo quem quisesse discuti-Ia foi
das à deliberação, o Plenário acatou a sugestão imediatamente submetida à votação, tendo aprova-
apresentada pelo Deputado Ademir Lucas. B - RE- ção unânime.
QUERIMENTO: 3 - Requerimento nQ 12/99, do Sr. EXPEDIENTE: A Presidente informou aos se-
João Matos - que "requer a realizaçã.o de reunião de nhores membros que no dia 8-4-99 foram feitas as
audiência pública com a presença do Sr. Paulo Re- Distribuições de Proposições nºs 5/99 e 6/99. OR-
nato Souza, Ministro de Estado da Educação e do DEM DO DIA: A - ASSUNTOS INTERNOS: 1 - a
Desporto, para debater sobre o crédito educativo Presidente informou ao Plenário, após esclarecer as
nas universidades privadas brasileiras, frente à si- dúvidas surgidas em torno da composição da Subco-
tuação de dificuldades por que passam, hoje, os es- missão Permanente do Desporto, em sua reunião de
tudantes de terceiro grau". Adiado. 4 - Requerimen- instalação, os nomes dos membros integrantes da
to nll 13/99 - do Sr. Gilmar Machado, que "solicitam Subcomissão, a partir da degravação da reunião or-
sejam convidados o Senhor Ministro da Cultura e dinária da Comissão em que se aprovou o requeri-
membros do Conselho Consultivo do Instituto do Pa- mento de sua constituição, quais sejam: Deputado
trimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para Eurico Miranda (PPB/RJ), Deputado Zezé Perrella
discutir mudanças no Instituto". Adiado. Nada mais (PFUMG), Deputada Esther Grossi (PT/RS), Depu-
havendo a tratar, a Presidenta convocou reunião tado Gilmar Machado (PT/MG), Deputado Eber Silva
paro o dia 13 de abril ,terça-feira, às 15 horas e en- (PDT/RJ), Deputado Ademir Lucas (PSDB/MG), De-
cerrou os trabalhos às 13 horas e dez minutos. E, putado Pedro Wilson (PT/GO), Deputado Evandro
para constar, eu, Carla Rodrigues de Medeiros, Se- Milhomen (PSB/AP), Deputado Flávio_ Arns
cretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e (PSDB/PR) e Deputado Agnelo Queiroz
aprovada, será assinada pela Presidenta, Deputada (PCdoB/DF). Após observar que a designação des-
MARIA ELVIRA,e publicada no Diário da Câmara tes nomes era decorrente de acordo firmado entre
dos Deputados. os membros da Comissão, indagou do Plenário se

Ata da 7! Reunião Ordinária, realizada em este manteria a composição conforme deliberado
13 de Abril de 1999 em reunião ou se faria uma redefinição dos nomes

com base no princípio da proporcionalidade parti-
Às quinze horas e quarenta minutos do dia dária. Discutiram a matéria os Deputados Pedro

quatorze de abril de mil novecentos e noventa e Wilson, Ademir Lucas, Osvaldo Biolchi e Eber SiI-
nove, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e va. Em votação, o Plenário manifestou-se no senti-
Desporto, no plenário n

Q
9 do Anexo 11 da Câmara do de manter a composição conforme o acordo.

dos deputados, sob a presidência da Deputada Ma- Desfeitas as dúvidas, a Presidente convocou reunião
risa Serrano. O Livro de Presença registrou o com- para eleição do presidente e vice-presidentes da
parecimento dos Srs. Deputados, Marisa Serrano, Subcomissão Permanente do Desporto e da Subco-
Vice-Presidente no exercício da Presidência; Nice missão Permanente da Cultura para quinta-feira, no
Lobão e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentes; Ademir Plenário 10 do Anexo 'li, às 10 e às 14 horas, res-
Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Eber Silva, Eduar- pectivamente.
do Seabra, Esther Grossi, Evandro Milhomen, Fer-
nando Marroni, Flávio Arns, João Matos, José Melo, 2 - A Presidente submeteu ao Plenário, confor-
Nelson Marchezan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira, me determina o Ato da Mesa nQ 4/91, a aprovação
Osvaldo Biolchi, Osvaldo Sobrinho, Pedro Wilson, do nome do Sr. Douglas Pacheco dos Santos, indi-
Walfrido Mares Guia, Zezé Perrella, Fernando Ga- cado pela Presidência para preencher o cargo de
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Assistente Técnico de Gabinete, nesta Comissão.
Em votação, a indicação do nome foi por unanimida
de aprovada.

O Deputado Osvaldo Biolchi teve a palavra
concedida para informar que estava encaminhando
ofício ao Ministro de Estado da Educação, Sr. Paulo
Renato Souza, no qual apresenta a programação or
çamentária do crédito educativo para 1999, solicitan
do a adoção das providências necessárias ao pro
cesso de inscrição e seleção dos candidatos ao cré
dito no mês de abril/99. Solicitou, em seguida, que a
Presidente contatasse a assessoria do Senhor Mi
nistro, a fim de marcar uma audiência para tratar da
matéria constante no ofício.

B - REQUERIMENTOS: 3 - Requerimento nQ

12/99 - do Sr. João Matos - que "requer a realiza
ção de reunião de audiência pública, nesta Comis
são, com a presença do Senhor Paulo Renato Sou
za, Ministro de Estado da Educação e do Desporto,
para debater sobre o crédito educativo nas universi
dades privadas brasileiras, em vista da situação de
dificuldades financeiras que enfrentam, hoje, os es
tudantes do terceiro grau".

Em votação, o Requerimento teve aprovação
unânime.

4 - Requerimento nQ 13/99 - do Sr. Gilmar
Machado - "que solicita sejam convidados o Ex
celentíssimo Senhor Ministro de Estado da Cultu
ra e membros do Conselho Consultivo do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IP
HAN), para discutir mudanças no Instituto". Em
votação, o Requerimento teve aprovação unâni
me.

5 - Requerimento nº 14/99 - do Sr. Evandro
Milhomen - que solicita seja convidado o Sr. Márcio
Souza, Presidente da Fundação Nacional da Arte, a
fim de prestar, em reunião de audiência pública, es
clarecimentos sobre a administração da referida enti
dade". Tiveram concedida a palavra para encami
nhamento da votação os Deputados Pedro Wilson,
Ademir Lucas e Evandro Milhomen.

Em votação, o Requerimento teve aprovação
unânime. C - PROPOSiÇÃO SUJEITA À APRECIA
çÃO PELO PLENÁRIO DA CASA: TRAMITAÇÃO
ORDINÁRIA: 6 - Emenda do Senado Federal ao
Projeto de Lei nº 770-C, de 1995, que "dispõe so
bre a obrigatoriedade de as instituições privadas
de educação beneficiárias de isenção de impostos
terem em seus conselhos fiscais representantes
do corpo discente".

RELATOR:

Deputado JOSÉ MELO. PARECER: favorável.
Discutiu o parecer do Relator o Deputado Pedro Wil
son. Em votação, o parecer do Relator teve aprova
ção unânime. D - PROPOSiÇÕES SUJEITAS À
APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:
PRIORIDADE: 7 - Projeto de Lei nº 4.253/98 - do
Senado Federal (PLS Nº 181/97) - que "autoriza a
União a assumir, como depositário legal, o acervo
histórico e pessoal do ex-Presidente Getúlio Var
gas". RELATORA: Deputada NICE LOBÃO. PA
RECER: favorável. Leu o parecer da Relatora a
Deputada Celcita Pinheiro. Discutiram o parecer
os Deputados Pedro Wilson, Osvaldo Sobrinho e
Eber Silva. Em votação, o parecer da Relatora
teve aprovação unânime. TRAMITAÇÃO ORDINÁ
RIA: 8 - Projeto de Lei nQ 4.326-A/93 - do Sr. Pau
derney Avelino - que "cria condições para partici
pação de deficientes auditivos na comunicação e
dá outras providências". RELATOR: Deputado
EBER SILVA. PARECER: favorável. Vista concedi
da ao Deputado Pedro Wilson. 9 - PROJETO DE
LEI Nº 3.050/97 - do Sr. Padre Roque - que
"acrescenta dois parágrafos ao art. 30 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional". RE
LATOR: Deputado ADEMIR LUCAS. PARECER: fa
vorável. Retirado de pauta.

Adiada a discussão. 10 - Projeto de Lei nº
3.606/97 - da srª Maria Elvira - que "revoga o art. 2º
da Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de 1995, que al
tera dispositivos da Lei nº 5.540, de 28 de novembro
de 1968, que regulamentam o processo de escolha
dos dirigentes universitários".

RELATOR: Deputado PASTOR OLIVEIRA
FILHO. PARECER: favorável. Retirado de pauta.
Adiada a discussão. 11 - Projeto de Lei nº 4.280/98
- do Sr. Padre Roque - que "acrescenta um novo
parágrafo ao art. 6º da Lei nº 9.424, de 24 de
dezembro de 1996".

RELATOR: Deputado NORBERTO TEIXEIRA.
PARECER: favorável. Vista concedida ao Deputado
Ademir Lucas. Nada mais havendo a tratar, a Presi
dente convocou reunião para o dia 14 de abril, quar·
ta-feira, às 10 horas e encerrou os trabalhos às de·
zesseis horas e trinta minutos. E, para constar, eu,
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será
assinada pela Presidente, Deputada MARISA SER·
RANO, e publicada no Diário da Câmara dos De
putados.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Subcomissão Permanente destinada a propor
soluções para a grave crise da alfabetização

Ata Da Reunião de Instalação 51!! Legislatura
- 11! Sessão Legislativa

Às dez horas e cinqüenta minutos do dia vinte
e cinco de março de mil novecentos e noventa e
nove, reuniu-se a Subcomissão Permanente destina
da a aprofundar e propor soluções para a grave
questão da Alfabetização, no plenário nQ 10 do Ane
xo 11 da Câmara dos Deputados, convocada pela
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, na forma regimental, para a eleição do
Presidente e Vice-Presidentes. Assumiu a presidên
cia dos trabalhos, na qualidade de deputado mais
idoso dentre os de maior número de legislaturas, a
Deputada Marisa Serrano. O livro de Presenças re
gistrou o comparecimento dos Srs. Deputados Celci
ta Pinheiro, Eduardo Seabra, Esther Grossi, Fernan
do Marroni, Flávio Arns, Gastão Vieira, Jonival Lucas
Júnior, Marisa Serrrano e Pastor Oliveira Filho. O
Deputado João Matos justificou a sua ausência. Ha
vendo número regimental, a Presidente declarou
abertos os trabalhos e anunciou, conforme acordo
entre os membros, que a subcomissão ficava assim
constituída: Para o cargo de Presidente, a Depu
tada Esther Grossi (PT-RS) e para os cargos de
primeiro, segundo e terceiro Vice-Presidentes,
os Deputados Flávio Arns (PSDB-PR), Pastor
Oliveira Filho (PPB-PR) e Eduardo Seabra (PTB
AP). A seguir, a Deputada Marisa Serrano convi
dou a Deputada Esther Grossi a assumir a presi
dência, declarando-a empossada. A Presidente
eleita, Deputada Esther Grossi, declarou empos
sados os Deputados Flávio Arns, Pastor Oliveira
Filho e Eduardo Seabra. Após falar da satisfação
de ver constituída esta Subcomissão, a Deputa
da Esther Grossi agradeceu aos demais deputa
dos pelo apoio recebido. Em seguida, facultou a
palavra aos deputados que dela quisessem fazer
uso. Tiveram concedida a palavra pela ordem os
Srs. Deputados Marísa Serrano, Gastão Vieira,
Flávio Arns, Pastor Oliveira Filho e Eduardo Sea
bra. A Presidente convocou reunião para o dia 7
de abril, quarta-feira, às 9 horas e encerrou os
trabalhos às 11 horas e vinte minutos. E, para
constar; eu, Carla Rodrigues de Medeiros, Secre
tária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pela Presidente, Deputada

Esther Grossi, e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.

Ata da 2!! Reunião Ordinária

Às nove horas e cinco minutos do dia sete de
abril de mil novecentos e noventa e nove, reuniu-se
a Subcomissão Permanente destinada a propor so
luções para a grave questão da Alfabetização, na
Sala de Reuniões da Comissão, sob a presidência
da Deputada Esther Grossi. O Livro de Presenças
registrou o comparecimento dos Deputados Esther
Grossi. Presidente; Flávio Arns e Eduardo Seabra,
Vice-Presidentes; Gastão Vieira, João Matos e Joni
val Lucas Júnior. Deixaram de registrar as suas pre
senças os Deputados Celcita Pinheiro, Fernando
Marroni, Marisa Serrano e Pastor Oliveira Filho.
ATA: Havendo número regimental, a Presidente de
clarou abertos os trabalhos, dispensando a leitura da
ata da reunião anterior, realizada em 25 de março,
em virtude de sua distribuição por cópias. Logo
após, submeteu-a à discussão. Não havendo quem
quisesse discuti-Ia, foi imediatamente submetida à
votação, tendo aprovação unânime. ORDEM DO
DIA: REQUERIMENTO: 1 - REQUERIMENTO N2
1/99, da srª Marisa Serrano, que "requer a realiza~

ção de Reunião de Audiência Pública na qual seja
convidado um especialista na área de Alfabetização
que apresente um panorama sobre o tema no País".
Discutiram o Requerimento os Deputados Flávio
Arns, Eduardo Seabra e Jonival Lucas Júnior. Em
votação, o requerimento foi unanimemente aprova
do. O Deputado Flávio Arns assumiu a presidên
cia. EXTRAPAUTA: 1 - REQUERIMENTO Nº
2/99, da Srª Esther Grossi - que "requer a reali
zação de Reunião de Audiência Pública com a
presença do Senhor Murílio de Avellar Hingel,
Secretário de Educação do Estado de Minas e
do Deputado Walfrido Mares Guia para discus
são sobre a implantação de ciclos no lugar de
séries na organização dos períodos letivos". Dis
cutiram o Requerimento os Deputados Flávio
Arns, Eduardo Seabra, Jonival Lucas Júnior e
João Matos. Em votação, o Requerimento foi por
unanimidade aprovado. A Deputada Esther Gros
si reassumiu a Presidência. Nada mais havendo
a tratar, a Presidente convocou reunião para o
dia 14 de abril, quarta-feira, às 9 horas e encer
rou os trabalhos às 10 horas e cinco minutos. E,
para constar, eu CARLA RODRIGUES DE MEDEI
ROS, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois
de lida e aprovada, será assinada pela Presidente,
Deputada ESTHER GROSSI, e publicada no Diário
da Câmara dos Deputados.



17458 Sexta-feira 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1999

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Subcomissão Permanente para atuar na área do
Desporto

Ata da Reunião de Instalação 511 Legislatura
- 1!! Sessão Legislativa

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia
quinze de abril de mil novecentos e noventa e nove,
reuniu-se a Subcomissão Permanente do Desporto,
no plenário nº 10 do Anexo 11 daCâmara dos Depu
tados, convocada pela Presidente da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, na forma regimental,
para a eleição do Presidente e Vice-Presidentes da
Subcomissão, na presente Sessão Legislativa. As
sumiu a presidência dos trabalhos, na qualidade de
deputado mais idoso dentre os de maior número de
legislaturas, o Deputado Flávio'Ams. O Livro de Pre
senças registrou o comparecimento dos Deputados
Ademir Lucas, Agnelo Queiroz, Eber Silva, Eurico
Miranda, Flávio Arns, Gilmar Machado, Pedro Wilson
e Zezé Perrella. Havendo número regimental, o pre
sidente declarou abertos os trabalhos e solicitou aos
Senhores representantes dos diversos partidos que
procedecem o registro junto à Mesa, individualmente
ou por chapa, dos candidatos ao cargo de presiden
te, 12 , 22 e 32 Vice-Presidentes da Subcomissão.
Logo após, o Presidente anunciou, conforme registro
junto à Mesa, os nomes dos candidatos ao cargo de
Presidente, Deputados Zezé Perrella (PFL-MG) e
Eurico Miranda (PPS-RJ) e de 211 e 32 Vice-Presiden
tes, respectivamente, Deputados Gilmar Machado
(PT-MG) e Agnelo Queiroz (PCdoS-DF). Conforme
acordo, o cargo de 12 Vice-Presidente caberia ao
candidato não eleito para a Presidência. A seguir, o
Presidente designou o Deputado Ademir Lucas para
servir como secretário. Finda a votação, foi constata
da a coincidência entre o número de cédulas e o de
votantes. processada a apuração, o Presidente
anunciou o seguinte resultado: para Presidente, De
putados Zezé Perrella, com 4 (quatro) votos, Eurico
Miranda, com 4 (quatro) votos. Constatado que ne
nhum dos dois candidatos à presidência obteve a
maioria absoluta de votos, o Presidente, Deputado
Flávio Arns, de acordo com o art. 72, XII, do Regi
mento Interno, procedeu imediatamente à votação
em segundo escrutfnio. Finda a votação, foi consta
tada a coincidência entre o número de cédulas e o
de votantes. Processada a apuração, o Presidente
anunciou o seguinte resultado: para Presidente, De
putado Zezé Perrella, com 3 (três) votos; Deputado
Eurico Miranda, com 4 (quatro) votos; para 22 Vice
Presidente, Deputado Gilmar Machad~, com 7 (sete)

votos; para 3º Vice-Presidente, Deputado Agnelo
Queiroz, com 7 (sete) votos. A seguir, o Deputado
Flávio Ams convidou o Deputado Eurico Miranda a
assumir a presidência, declarando-o empossado. O
Presidente eleito, Deputado Eurico Miranda, decla
rou empossados os 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes, res
pectivamente, Deputados Zezé Perrella, Gilmar Ma
chado e Agnelo Queiroz. Após agradecer ao Depu
tado Flávio Ams pela maneira ponderada com que
conduziu e presidiu os trabalhos, o Deputado Eurico
Miranda agradeceu também aos demais deputados
pelos votos recebidos. Em seguida, externou a sua
disposição de trabalhar em prol do desporto brasilei
ro, com amplo debate, principalmente sobre a Lei
Pelé. Para isso, solicitou aos membros o encaminha
mento de sugestões de nomes ligados à área do
desporto que venham contribuir e enriquecer as dis
cussões. Logo após, facultou a palavra aos deputa
dos que dela quisessem fazer uso. Tiveram concedi
da a palavra os Vice-Presidentes eleitos, Deputados
Zezé Perrella e Gilmar Machado, que agradeceram
aos demais membros pelos votos recebidos, frisan
do sua diposição de trabalhar em prol do desporto
brasileiro. Falaram também os Deputados Ademir
Lucas e Flávio Ams, que parabenizaram o Deputado
Eurico Miranda pela sua efeição, desejando-lhe su
cesso na direção dos trabalhos. O presidente convo
cou reunião para o dia 28 de abril, quarta-feira, às 14
horas e encerrou os trabalhos às 11 horas e cin
qüenta e nove minutos. E, para constar, eu CARLA
RODRIGUES DE MEDEIROS, Secretária, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado EURICO MI
RANDA, e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

O Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Presi
dente desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 8/99

Em 22-4-99

Ao Deputado ÁTILA LINS
Projeto de Lei nº 1.025/95 - do Senhor Aldo

Arantes e outros 2 - que "acrescenta artigo à Lei nº
8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispondo sobre a ad
ministração de arquivos públicos federais, relaciona
dos à repressão política".

Ao Deputado PAULO DELGADO
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Projeto de Lei nQ 39/99 - do Sr. Paulo Rocha
que "dispõe sobre a atividade do Profissional em Se
gurança Privada e dá outras providências.

Ao Deputado PAULO KOBAYASHI
Projeto de Lei nQ 122/99 - do Sr. Geraldo Ma

gela - que "dispõe sobre a instituição da gratificação
de risco de vida para os policiais militares e bombei
ros militares do Distrito Federal, e dá outras provi
dências".

Ao Deputado HILDEBRANDO PASCOAL
Projeto de Lei nQ 129/99 - do Sr. Enio Bacci 

que "disciplina o recolhimento de multas em veículos
licenciados no exterior".

Ao Deputado WERNER WANDERER
Projeto de Lei nQ 189/99 - do Sr. Alberto Fraga

- que "estabelece a obrigatoriedade de atendimento
médico ao policial e bombeiro vitimados de acidente
decorrente da função pública".

Ao Deputado LUIZ CARLOS HAULY
Projeto de Lei nll 190/99 - do Sr. Alberto Fraga

- que "estabelece as condições de transferência de
servidores públicos e militares dos Estados e do Dis
trito Federal".

Ao Deputado NEIVA MOREIRA
Projeto de Lei nll 242/99 - do Sr. José Macha

do - que "dispõe sobre a proibição da participação
de integrantes das Forças Armadas, das polícias
Federal, civil e militar, e das guardas municipais, em
empresas privadas de segurança".

Ao Deputado ARTHUR VIRGíLIO

Projeto de Decreto Legislativo nll 8/99 - do Sr.
Pedro Valadares - que "dispõe sobre a apreciação
de atos internacionais pelo Congresso Nacional".

Ao Deputado JAIR BOLSONARO
Mensagem nQ 229/99 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo Multilateral de Seguridade So
cial do Mercado Comum do Sul e seu Regulamento
Administrativo, celebrados em Montevidéu, em 15 de
dezembro de 1997".

Ao Deputado EDISON ANDRINO
Mensagem nQ 230/99 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo Relativo à Implementação da
Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar de 10 de dezembro de 1982, concluí
do em Nova York, em 29 de julho de 1994".

Ao Deputado JOÃO HERRMANN NETO
Mensagem nQ 231/99 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal os textos emanados do XXI Congresso da UPU,
que são os seguintes: Quinto Protocolo Adicional à
Constituição da União Postal Universal (UPU); Re
gulamento Geral da União; Convenção Postal Uni
versal e seu Protocolo Final; Acordo referente às En
comendas Postais Internacionais e seu Protocolo Fi·
nal; Acordo referente aos Vales Postais e Acordo re
ferente aos Objetos Gontra-Reembolso, concluídos
em Seul, em 14 de setembro de 1994".

Sala da Comissão, 22 de abril de 1999. - Walbia
Lóra, Secretária. '
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Presidente:
MICHEL TEMER - PMDB - SP

12 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFL - PI

2l! Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPB - PE

12 secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDB - CE
2l! secretário:
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32 secretário:
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42 Secretário:
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Líder: AÉCIO NEVES

Ivan Paixão
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Bloco (PSB, PC do B)
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Vice-Líderes:
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Vice-Líder:
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Nelson Otoch

Vice-Líderes:
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COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA Nllton capixaba Murllo Domingos

E pOLíTICA RURAL 1 vaga Osvaldo Sobrinhc

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB) PDT
12 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB) Glovannl Queiroz Agnaldo Mooi
22 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB) Pompeo de Mattos Corloiano SaIe
32 Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL) Sérgio Barros Enlvaldo Ribeiro (PFE

Titulares Suplentes Bloco PSB, pedoB

PFL Aldo Rebelo Clementlno Coelho

Abelardo Lupion Betinho Rosado Romel Anlzlo (PPB) Sérgio Guerra

Antônio Jorge Darci Coelho Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Carlos Melles Gerváslo Silva João Caldas EuJáclo SimõesCleuber Carneiro Joaquim Francisco Luiz Dantas Marcos de Jesus
Francisco Coelho José Múcio Monteiro
Jaime Fernandes José Rocha Secretário: Molzes Lobo da Cunha
Joel de Hollanda Marcondes Gadelha Local: Anexo"
Paulo Braga Pastor Reginaldo de Jesus Telefones: 318·6916/6978/6979/6981
Roberto Pessoa Werner Wanderer COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
Ronaldo Caiado Zezé Perrella COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Zila Bezerra 1 vaga

Presidente: Luiz Plauyllno (PSDB)
PMDB 12 Vlce·Presldente: Narclo Rodrigues (PSDB)

Adauto Pereira (PFL) Alberto Fraga 2R Vice-Presidente: Lamartlne PoseUa (PMDB)
Carlos Dunga Edinho Araujo 32 Vice-Presidente: Robérlo Araújo (PPB)
Confúcio Moura 190r Avelino Titulares Suplentes
Marcelo Castro Milton Monti
Moacir Micheletto Pinheiro Landim PFL
Nelson Meurer (PPB) 5 vagas Arolde de Oliveira Adauto Pereira
Silas Brasileiro Cesar Bandeira Elton Rohnelt
Themistocles Sampaio Coraucl Sobrinho Francisco Coelho
Waldemir Moka José Mendonça Bezerra Gerson Grablelli
Wilson Santos José Rocha José Melo

PSDB Luiz Moreira Medeiros

Anivaldo Vale e.Sá
Maluly Netto Ney Lopes
Paulo Marinho Paulderney Avelino

Carlos Batata Chiquinho Feitosa Santos Filho Paulo Magalhães
Danilo de Castro Julio Semeghini SilasCâmara Paulo OCtávio
Luis Carlos Heinze (PPB) Lidia Quinan Vic Pires Franco Sérgio Barcellos
Odílio Balbinotti Luiz Ribeiro
Paulo José Gouvêa (PST) Nilo Coelho PMDB
Saulo Pedrosa Paulo Kobayashi FranclstOnlo Pinto Gastão Vieira
Sérgio Reis Rubens Bueno (PPS) José Prlante Glovan Freitas
Xlco Graziano Sérgio Carvalho Lamartlne Posella Luiz Blttencourt

PT Marça\ Filho Mendes Ribeiro Filho
Marcelo Barblerl Ricardo Noronha

Adão Pretto José Pimentel Mattos Nascimento 5 vagas
Geraldo Simões Marcos Afonso NelSon Proença
João Grandão Padre Roque Pastor Jorge
Luci Choinacki Paulo Rocha Pedro IruJo
Nilson Mourão Valdeci Oliveira Pinheiro landim
Valdir Ganzer Wellington Dias

PSDB
PPB

Alberto Goldman Átila Lira
Almir Sá Airton Cascavel José de Abreu João Almeida
Augusto Nardes Fetter Júnior Julio 8emeghlnl Lino Rossi
Dllceu Sperafico JoãoTota Luiz Plauhyllno Rafael Guerra
Hugo Biehl Jonival Lucas Junior Luiz Ribeiro Roberto Rocha
Roberto Balestra Pastor Marildo Narcio Rodrigues Romeu Queiroz

PTB
Pedro Canedo 3 vagas
Salvador Zimbaldi

Nelson Marquezelli Félix Mendonça Sampaio Dória



PT

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

PTB

IrisSimões
José Carlos Martinez
Lino Rossi (PSDB)

PDT

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

lédio Rosa Gustavo Fruet

Angela Guadagnin Inaldo Leitão Henrique Eduardo Alves

Antonio Pallocci Maria Lúcia Pedro Irujo

Esther Grossi Mendes Ribeiro Filho Pedro Novais

Fernando Marroni Nair Xavier Lobo Themístocles Sampaio

Paulo Delgado Osmar 8eraglio 2 vagas

Pedro Wilson Renato Vianna

PSDB

Ary Kala Aloysio Nunes Ferreira Anivaldo Vale

Gerson Peres André Benassi Bonifácio de Andrada

José Janene Jutahy Júnior Franco Montoro

2 vagas Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

Albérico Cordeiro Zenaldo Coutinho Odílio Balbinotti
Magno Malta Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

Walfrido Mares Guia PT

Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Luiz Salomão Geraldo Magela José Genoíno

Vivaldo Barbosa José Dirceu José Machado
1 vaga Marcelo Déda Nelson Pellegrino

Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

Givaldo Carimbão
Luiz Erundina

Sérgio Miranda
1 vaga PPB

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa

Secretária: Maria Ivone do Espírito santo
Local: Anexo li. Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
11! Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
21! Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
31! Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
11! Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
21! Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
31! Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)

Pompeo de Mattos
2 vagas

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro
Luiz Fernando

Roberto Balestra
VadãoGomes

Fernando Gonçalves
Nelson Marquezelli

1 vaga

PTB

PDT

Caio Riela
Luiz Antonio Fleury
Mussa Demes (PFL)

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne'(PFL)

Bloco PSB, PCdoB

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Rodrigues Bispp Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo li
Telefones: 318-6922 a 318-6925

Átila Lins
Benedito Dias

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paulo Marinho
Raimundo Santos

Vic Pires Franco

Antônio do Valle
Cleonâncio Fonseca

Fernando Diniz

PMDB

Cezar Schirmer
Freire Júnior
Geovan Freitas

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Vilmar Rocha



Suplentes PMDB

Barbosa Neto Ana Catarina

Aroldo Cedraz Gustavo Fruet Armando Abílio

Ciro Nogueira João Mendes Euler Morais

Jaime Fernandes
2 vagas Nelson Proença

Laura Carneiro Renato Vianna

Pedro Pedrossian PSDB

Adolfo Marinho Ademir Lucas

Jorge Tadeu Mudalen
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu

José Borba
João Castelo Juquinha

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

Philemon Rodrigues PT

Iara Bernardi João Coser

Alberto Goldmann
Márcio Matos Nilmário Miranda

Aloízio Santos
Professor Luizinho Valdir Ganzer

Antonio Feijão PPB

Maria Abadia Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Marinha Raupp Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar

Telmo Kirst Simão Sessim

Arlindo Chinaglia PTB

FernandoFerro Celso Giglio Albérico Cordeiro
João Paulo

PDT

João Sampaio Sérgio Barros
Alcione Athayde

Bloco PSB, pedoB
Nelo Rodolfo

Paulo de Almeida Inácio Arruda Paulo Baltazar

Jaime Martins
Laura Carneiro

Roland Lavigne
Zila Bezerra

1 vagas

Elcione Barbalho
Eunício Oliveira

3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Danilo de Castro

F{:~rnfln:Jo C;,7tI:!~;·!r,::~ ií-=\'\/)

PSDB

PMDB

Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita Camata
2 vagas

Badu Picanço
Er.luardo Barbosa
f;ítiln,~! P'JI·9'';::;

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
SilasCâmara
VilmarRocha

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

1 vaga(s) Remi Trinta

Secretário(a):Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PedoB)
32 Vice-Presidente: Neuton Lima (POT)

Titulares Suplentes

PFL

Inácio Arruda

Suplentes

Fernando Coruja

Duilio Pisaneschi

Cesar Bandeira
Eduardo Paes

Ildefonço Cordeiro
Roberto Pessoa.

PFL

Bloco PSB, pedoB

Costa Ferreira
Mauro Fecury
Pedro Fernandes
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Paulo Baltazar

Titulares

PFL

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Pastor Reginaldo de Jesus
2 vagas

PMDB

Eunrcio Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz 8itencourt

PSD8

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Murilo Domingos
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

PT

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

PPB

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

PTB

Regis Cavalcante (PPS)

PDT

Fernando Zuppo

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL

Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6929 a 6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Inácio Arruda (PedoB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
22 Vice-Presidente: Celso Giglio (PT8)
32 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)

Titulares



FlávioArns
Sebastião Madeira

Babá
Nelson Pellegrino
Nilmário Miranda

Almir Sá
José Unhares
Nilton Baiano

PT

PPB

PTB

2 vagas

Marcos Rolim
Pedro Wilson

Walter Miranda

Jair Bolsonaro
Padre Roque (PT)

1 vaga

PPB

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

PTB

Rubens Bueno (PPS)

POT

Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Clementino Coelho

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Chico da Princesa

Airton Dipp

Givaldo Carimbão

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

POT

Neuton Uma Eber Silva

Bloco PSB, PCdoB

Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Max Mauro

Cabo Júlio

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo li, Sala
Telefone: 318-8285

Ivan Paixão (PPS)

De Velasco

Fax: 318-2170

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Ronaldo Vasconcellos Luiz Dantas

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
22 Vice·Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)

Titulares Suplentes

PFL
Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
12 Vice·Presidente: José Machado (PT)
21l Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
32 Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

PMOB

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiúza

Roberto Argenta

Celcita Pinheiro
José Melo
Luís Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Maria Elvira
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

PMOB

PSOB

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Moreira Ferreira
Osvaldo Coelho

Pedro Fernandes
Santos Filho

Alberto Mourão
Germano Rigotto

GJycon Terra Pinto
Osmar Seraglio

1 vaga

Ana catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
MúcioSá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kapaz
José Militão
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

PSOB

PT

Antonio Cambraia Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Armando Monteiro Átila Ura Dino Fernandes

Edison Andrino FlávioArns Feu Rosa
Jorge Alberto Marisa Serrano Raimundo Gomes deMatos

Salatiel Carvalho Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT

André Benassi Esther Grossi Gilmar Machado

Antonio Kandir Fernando Marroni Iara Bernardi

Léo Alcântara Pedro Wilson Professor Luizinho

Marisa Serrano PPB
Xico Graziano Eurico Miranda José Unhares

Jonival Lucas Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

Carlito Merss
PTBGeraldo Simões

Luiz Mainardi Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez



Bloco PSB, PCdoB

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PPS

Eduardo Seabra (PTB) Femando Gabeira (PV)

Secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2R Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
3Q Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB, PCdoB

Evilásio Farias Eduardo Campos
Sérgio Guerra Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Marcos Cintra Luciano Bivar

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1Q Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2Q Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
3Q Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)

Titulares Suplentes

PFL

EberSilva

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Paulo Lima
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Antonio Cambraia
Armando Monteiro
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Pedro Novais
Waldir Schmidt

Antonio Kandir
Custódio Mattos
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Roberto Brant
Veda Crusius

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo 8erzoini

Fétter Júnior
Iberê Ferreira

PDT

PMDB

PSDB

PT

PPB

Celso Jacob

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

I,.incoln Portela (pSn
Nice Lobão

Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

Cezar Schirmer
Eunício Oliveira
João Henrique

Jurandil Juarez
Olavo Calheiros

3 vagas

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti

Odelmo Leão
Zé índio

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Affonso Camargo
Elton Rohnelt
Jairo Azi
Paudemey Avelino
Rubens Furlan

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
RomelFeij6

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Max Mauro

PTB

PDT

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Júlio Redecker
Luís Carlos Heinze

Caio Riela
íris Simões

Neuton Lima
Olimpio Pires

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Luís Eduardo
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Regis Cavalcante (PPS)



Ricardo Maranhão Haroldo Lima

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretário(a): Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 4ªs feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

Bloco PSB, PCdoB

Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci

Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Airton Dipp (PDT) Airton Roveda
Gervásio Silva Eliseu Resende
Gilberto Kassab Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Paulo Lima
Pedro Pedrossian Silas Câmara

PMDB
Alceste Almeida Edinho Bez
Aníbal Gomes Flávio Derzi
Marcos Lima Mattos Nascimento
Salatiel Carvalho Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha 1 vaga

PSDB

Antonio Feijão Sebastião Madeira
B.Sá Sérgio Reis
Juquinha 3 vagas
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

PT

Arlindo Chinaglia Luiz Sérgio
Fernando Ferro Romel Anizio (PPB)
Virgílio Guimarães Walter Pinheiro

PPB

José Janene Nilton Baiano
Nelo Rodolfo Ricardo Barros
Vadão Gomes Yvonilton Gonçalves

PTB

Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

PDT

Olímpio Pires 1 vaga

Bloco PSB, PCdoB

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Presidente: Alceu Collares (PDT)
12 Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
22 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Agnelo Queiroz

Bloco PSB, PCdoB

Djalma Paes

Airton Roveda Celcita Pinheiro
Almerinda de Carvalho Cleuber Carneiro
Armando Abílio (PMDB) Costa Ferreira
Benedito Dias Ivanio Guerra
José Carlos Coutinho José Mendonça Bezerra
Laura Carneiro Ronaldo caiado
Lavoisier Maia Rubens Furlan
Marcondes Gadelha Wilson Braga
Marcos de Jesus (PST) 2 vagas
Ursicino Queiroz

PMDB

Darcísio Perondi João Matos
Euler Morais Laire Rosado
Jorge Alberto Lamartine Posella
Jorge Costa Marcelo Castro
Osmânio Pereira Maria Lúcia
RítaCamata Waldemir Moka
Saraiva Felipe 2 vagas
Teté Bezerra

PSDB

Carlos Mosconi Arnon Bezerra
Eduardo Barbosa Custódio Mattos
Lídia Quinan Jovair Arantes
Lúcia Vânia Jutahy Junior
Rafael Guerra Pedro Canedo
Raimundo Gomes de Matos Rommel Feijó
Sérgio Carvalho Saulo Pedrosa
Vicente Caropreso 1 vaga

PT

Ângela Guadagnin Jair Meneguelli
Antonio ?alocci João Fassarella
Dr. Rosinha Márcio Matos
Eduardo Jorge Maria do Carmo Lara
Henrique Fontana Paulo Paim

PPB

Alcione Athayde Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá Eurico Miranda
José Linhares Iberê Ferreira
Nilton Baiano Oliveira Filho
Pastor Amarildo Pedro Corrêa

PTB

Magno Malta Celso Giglio
Renildo Leal Max Mauro

PDT

Alceu Collares Dr. Hélio
Enio Bacci Serafim Venzon

Fernando Zuppo

SUPLENTES

PDT

Serafim Venzon

PFL

TITULARES

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)



Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Remi Trinta Almeida de Jesus

PPS

Secretário(a): Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)

TITULARES SUPLENTES

PFL

José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro Hildebrando Pascoal
Medeiros João Ribeiro
Roberto Argenta Robson Tuma
Valdomiro Meger Rodrigo Maia
Wilson Braga Roland Lavigne

PMDB

•Laire Rosado Osvaldo Biolchi
Pedro Celso (PT) Pinheiro Landim
Ricardo Noronha 3 vagas
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
zaire Rezende

PSDB

Alexandre Santos Aécio Neves
Jovair Arantes Arthur Virgílio
Luciano Castro Fátima Pelaes
Marcus Vicente José Militão
Pedro Henry Lúcia Vânia

PT

Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB

Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa JoãoTota

PTB

Roberto Jefferson Luiz Antonio Fleury

PDT

Viváldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

Luiza Erundina
1 vaga

PFL

Antônio Geraldo Affonso Camargo
Aracely de Paula Aldir cabral
Eliseu Resende Almerinda de Carvalho
Igor Avelino (PMDB) Antônio Carlos Konder Reis
IIdefonso Cordeiro Jairo Azi
João Ribeiro Leur Lomanto
Lael Varella Mussa Demes
Raimundo Colombo Paulo Braga
1 vaga Rubem Medina

PMDB

Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral Francistônio Pinto
Edinho Araújo Jorge Costa
Glycon Terra Pinto MúcioSá
Hermes Parcianello Osvaldo Reis
João Henrique Wilson Santos
Marcelo Teixeira 1 vaga

PSDB

Aloízio Santos BasílioVillani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Luís Eduardo Narcio Rodrigues
Mário Negromonte Paulo Feij6
Ricarte de Freitas Vittorio Medioli
Roberto Rocha 2 vagas
Romeu Queiroz

PT
carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB

Airton Cascavel Almir Sá
JoãoTota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Simão Sessim
Paulo de Almeida Telmo Kirst

PTB

Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

PDT

Neuton Lima Giovanni Queiroz
Wanderley Martins João Sampaio

PTN

1 vaga

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990n004nOO7

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Titulares Suplentes

1 vaga

Cabo Júlio

Edúardo Campos
Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Avenzoar Arruda (PT)

Ivan Paixão



Bloco PSB, PCcloB

Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMPB) Pedro Valadares

I

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL

Eujáclo Simões De Velasco

PPS

PV

Olavo Calheiros (PMDB) 1 vaga

Secretário: Ruy OmJr Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué BEmgtson (PTB)
1Q Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
~ Vice-Presidente: Elclone Barbalho (PMDB)
3Q Vice-Presidente: ~almundosantos (PFL)

Tltularea Suplentes

PFL

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C. Pannunzlo (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
~ Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titular.. Suplentes

PFL

Aldir Cabral Abelardo Lupion
Aroldo Cedraz Antônio Geraldo
Átila Lins Aracely de Paula
Cláudio Cajado Jorge Khoury
Francisco Rodrigues Lavoisier Maia
Hlldebrando Pascoal Luciano Pizzatto
Joaquim Francisco Luiz Moreira
José Lourenço Manoel Castro
Leur Lomanto VilmarRocha
Werner Wanderer 1 vaga

PMDB

Alberto Fraga João Magalhães
Damião Feliclano José Chaves
Edison Andrino Lalre Rosado
Elcione Barbalho Maria Elvira
João Herrmann Neto (PPS) Pastor Jorge
Jorge Wilson Z8lre Rezende
MárIo de Oliveira Zé Gomes da Rodha
Ricardo Rique 2vagaa
Synval Guazzelli

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco
Amon Bezerra Luciano Castro
Arthur Vlrgflio Márcio Fortes
Bonifácio de Andrada Moroni Torgan
Coronel Garcia Nelson Otoch
Franco Montoro Ronaldo Cezar Coelho
José Teles Vicente Arruda
Luiz c. Hauly Vicente Caropreso
Paulo Kobayashi Zulalê Cobra

PT

Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmárlo Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Waldomlro Fioravante Milton Temer
1 vaga Waldir Pires

PPB

Cunha Bueno Edmar Moreira
Jairo Bolsonaro Robérlo Araújo

Clementino Coelho

Bloco PSB, pedoB

Evandro Milhomen

1 vaga

Renildo Leal

Alceste Almeida
Confúclo Moura

3 vagas

Agnaldo Muniz

Babá
José Pimentel
Márcio Matos

Francisco Garcia
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos

1 vaga

JoãoTota
Sérgio Barros (PDT)

1 vaga

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Rlcarte de Freitas

PPB

PT

PSDB

Josué Bengtson

Eurrpedes Mira~da

PMDB

PDT

João Grandão
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Anlvaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nllton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazzlotin (PedoB)

PTB

José Borba (PMDB)

Átila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira



Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano
1 vaga .

PTB

Fernando Gonçalves
José carlos Elias

PDT

José Thomaz Nonô (PSDB)
Neiva Moreira

Bloco PSB, PCdoB

Zé [ndio
2 vagas

Eduardo Seabra
Renildo Leal

Luiz Salomão
Wanderley Martins

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
1 vaga

PT

PPB

PTB

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRE
CIAR E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL Nl! 175, DE 1995,

QUE "ALTERA O CAPíTULO DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos
Secretário (a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li. Sala 165-8
Telefone: 318-6874/7059

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL Nl!96, DE 1992, QUE "IN
TRODUZ MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA DO

PODER JUDICIÁRIO"

Cabo Júlio
De Velasco

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

Eduardo Paes
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Pedro Fernandes
Rodrigo Maia
1 vaga

PMDB

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Edinho Araújo
Germano Rigotto
José Priante
1 vaga

PSDB

Antonio Kandir
Emerson Kapaz
Luiz carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Roberto Brant
1 vaga

Aldo Rebelo
1 vagas

Bispo Wanderval
Valdemar C. Neto

Fax: 318-2125

Betinho Rosado
Cleuber carneiro

Deusdeth Pantoja
Pauderney Avelino

Paulo Braga
Roberto Argenta

Wilson Braga
1 vaga

Edinho 8ez
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

3 vagas

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
BasílioVilJani

Lúcia Vânia
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

1 vaga

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Airton Dipp
1 vaga

Proposição: PEC 0096/92
Presidente:
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:

Titulares

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado .
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga
lédio Rosa
Inaldo Leitão
Mendes Ribeiro Filho
Nair Chavier Lobo
Renato Vianna

Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
José Thomaz Nonô
Léo Alcantara
Vicente Arruda

Celso Giglio
José carlos Elias

PDT

Luiz Salomão
1 vaga

Autor: Hélio Bicudo e Outros

Suplentes

PFL
Almerinda de Carvalho

Antônio Jorge
Átila Lins

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury
Wilson Braga

PMDB

Gustavo Fruet
Maria Lúcia

Osmar Serraglio
Zaire Rezende

2 vagas

PSDB
André Benassi

Airton Xerêz
Feu Rosa

Jutahy Junior
Luiz Piauhylino



Zulaiê Cobra Nelson Otoch

PT

Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB

Gerson Peres Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel Iberê Ferreira
Simão Sessim 1 vaga

PTB

Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Chico da Princesa

PDT

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

PSDB

PT

PPB

4 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

José Antonio Agnelol Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Ronaldo Vasconcellos Marcos de Jesus

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N2 498, DE 1998, DO SE
NHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E OUTROS,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 49,
84,89,90,142 E 144 E SUPRIME O ARTIGO 91

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA CONSTITUCIONAL N!! 626, DE

1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CQNSTITUIÇÃO FEDERAL,

MEDIANTE A INCLUSAO DO CARGO DE MINIS
TRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE OS P'RI
VATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A ALTERA-

çÃO DA COMPOSiÇÃO DO CONSELHO DE DE
FESA NACIONAL, A DEFINiÇÃO DO Juízo

COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR
OS COMANDANTES DA MARINHA, DO EXÉRCI
TO E DA AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS PROVI

DêNCIAS", APENSADA ÀQUELA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Remi Trinta

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Morini Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Luiz Salomão

Fátima Pelaes
Sérgio Reis

1 vaga

Celcita Pinheiro
Elton Rohnelt
Silas Câmara

1 vaga

Confúcio Moura
3 vagas

Ary Kara
Celso Russomanno

JoãoTota

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PTB

PDT

PSDB

PMDB

Elcione Barbalho
Ricardo Noronha
Waldemir Moka
zaire Rezende

Aldir Cabral
Laura Carneiro
Partos Reginaldo de Jesus
Robson Tuma

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Neiva Moreira

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Lino Rossi
Moroni Torgan
Pedro Canedo

Suplentes

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José lourrenço

Luciano Pizzatto

Autor: José Genoíno e outros

PFL

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

PropollçAo: PEC 0498/97
Presidente:
1" Vice-Presidente:
2" Vice-Presidente:
3" Vice-Presidente:
Titulares

PMDB PT

Henrique Eduardo Alves
João Henrique

Cleonâncio Fonseca
zaire Rezende

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Márcio Bittar (PPS)
1 vaga



Nelo Rodolfo
Nilton Baiano

Magno Malta l

PPB

PTB

Jonival Lucas Junior
1 vaga

Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)

paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PsT, PMN, pSD, PSL)

Cabo Júlio Pastor Valdeci
Secretário (a):·Carmem Guimarães Amaral
Local: serviço de COm. Pariam. de Inq.• Anexo 11. $/139-6
Te/efone:318-7054



SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

ENADO
FEDERAL

EDiÇÃO DE HOJE: 232 PÁGINAS


