
Repú Mca Federativa do Brasil

I S
jlp ir 'ftt f F . ., .. J mlll._ 11tt



MESA DA CÂl\1ARA DOS DEPlJTADOS

(BIÊNIO 1997/98)

PRESIDENTE MICHEL TEMER - PMDB - SP

1° VICE-PRESIDENTE HERÁCLITO FORTES - PFL - PI

2° VICE-PRESIDENTE SEVERINO CAVALCANTE - PPB - PE

1° SECRETÁRIO UBIRATAN AGUIAR - PSDB - CE

2° SECRETÁRIO NELSON TRAD - PTB - MS

3° SECRETÁRIO PAULO PAIM - PT - RS

4° SECRETÁRIO EFRAIM MORAIS - PFL - PB

1° SUPLENTE DE SECRETÁRIO JOSÉ MAURÍCIO - PDT - RJ

2° SUPLENTE DE SECRETÁRIO WAGNER SALUSTIANO - PPB - SP.

3° SUPLENTE DE SECRETÁRIO ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB - GO

4° SUPLENTE DE SECRETÁRIO LUCIANO CASTRO - PSDB - RR



CÂMARA DOS DEPUTADOS

sUMÁRIO

1 - ATA DE 13()! SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 31!! SESSÃO LEGISLA
TURA ORDINÁRIA, DA SOl!! LEGISLATURA, EM
22 DE AGOSTO DE 1997

1- Abertura da sessão

" - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111- Leitura do Expediente

OFíCIOS

N2 797/97 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retomando às mãos do Deputado Salomão Cruz
a PEC de sua autoria que, "Dispõe sobre a insti
tuição do Imposto sobre Propaganda em Televi
são (IPTV)", por não conter número mínimo de
assinaturas indicado no inciso I, artigo 201, do
Regimento Interno. 24773

N2 1.376/97 - Do Senhor Deputado Inocên
cio 'Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado
Ursicino Queiroz para integrar a Comissão Espe
cial destinada a apreciar e proferir parecer sobre
o PL n2 4.425/94. 24773

N2 1.378197 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado
Paulo Bornhausen para integrar a Comissão Es
pecial destinada a acompanhar e participar da
discussão para implementação da ALCA - Área
de Livre Comércio das Américas. 24773

N21.387-97 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL, indicando a Deputada
Laura Carneiro para integrar a Comissão Espe
cial destinada a apreciar e proferir parecer sobre
o PL nl! 4.425/94. 24774

NI! 1.389/97 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL, indicando os Deputa
dos do PFL que integrarão a Comissão Especial
destinada a apreciar a PEC n2368-A/96. 24774

N2 1.392197 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado
Marcos Vinícius para integrar a Comissão de Fis
calização e Controle, em substituição ao Deputado
Ayres da Cunha. 24774

N2 1.393/97 - Do Senhor Deputado Inocên-
cio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado

Marcos Vinícius para integrar a Comissão Espe-
cial destinada a apreciar a PEC n2 14-A/95. 24774

N2 1.394/97 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado
Marcos Vinícius para integrar a Comissão Espe-
cial destinada a apreciar a PEC nl! 169/93............ 24774

N2 1.395/97 - Do Senhor Deputado Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Depu
tado Marcos Vinícius para integrar a Comissão
Especial destinada a "Estudar e propor modifi
cações da Consolidação das Leis do Trabalho
-CLT..................................................................... 24775

NR 1.400/97 - Do Senhor Deputado Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando os Depu
tados do PFL que integrarão a Comissão Espe-
cial destinada a apreciar a PC nl! 13O-A/95. 24775

NR 723197 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
(PMDB/PSD/PSUPRONA), comunicando a indi
cação do Deputado Germano Rigotto para inte
grar a Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer sobre o PL n!l 4.425/94. 24775

NR 1.308/97 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do PSDB, indicando os Deputados
do ,referido Partido que integrarão a Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul. 24775

NI! 3.102197 - Do Senhor Deputado Aécio
,Neves, Líder do PSDB, solicitando a substituição
do Deputado Itamar. Serpa pelo Deputado Eduar
do Coelho na Comissão de Educação, Cultura e
Desporto. 24776

N2 3.104/97 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do PSDB, indicando o Deputado
Eduardo Coelho para integrar a Comissão de De
senvolvimento Urbano e Interior............................ 24776

NI! 369/97 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Líder do PPB, indicando o Deputado Au
gusto Nardes para integrar a Comissão Parla-
mentar Conjunta do Mercosul. 24776

NI! 574/97 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Líder do PPB, indicando o Deputado Aécio
de Borba para integrar a Comissão de Agricultura
e Política Rural. 24776

NR 619/97 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Líder do PPB, indicando os Deputados Jair
Soares e Emílio Assmar para integrarem a Co-
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missão Especial destinada a apreciar a PEC n2 tando a apensação do PL nº 3.215/97 ao PL n2

96/92. 24776" 1.825/91 ,.............................................. 24778
N2 624/97 - Do Senhor Deputado Odelmo N2 168/97 - Do Senhor Deputado Rubem

Leão, Líder do PPB, indicando os Deputados do Medina, Presidente da Comissão de Economia,
PPB que integrarão a Comissão Especial desti- Indústria e Comércio, solicitando a inversão da
nada a apreciar a PEC n!! 13O-A/95. 24776 distribuição dada ao PL n22.573/96...................... 24779

N!! 633/97 - Do Senhor Deputado Odelmo N2 152/97 - Do Senhor Deputado Seve-
Leão, Líder do PPB, indicando o Deputado Her- riano Alves, Presidente da Comissão de Edu-
culàno Anghinetti em substituição ao Deputado cação, Cl!ltyra e Desporto, comunicando a re-
Delfim Netto na Comissão de Fiscalização Rnan- jeição do PL n2 2.409-A/96 (apenso o PL n2

ceíra e Controle. 24777 2.567/96). 24779
N2 634/97 - Do Senho"r Deputado Odelmo N2 153197 - Do Senhor Deputado Severia-

Leão, Líder do PPB, indicando o Deputado An- no Alves, Presidente da Comissão de Educação,
tônio Joaquim Araújo para integrar a Comissão Cultura e Desporto, comunicando a rejeição do
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá- PL nº 2.907/97. 24779
tica.......................................................................... 24777 N2 154/97 - Do Senhor Deputado Severia-

N!! 91197 - Do Senhor Deputado Aldo Arat"les, no Alves, Presidente da Comissãd de Educação,
Líder do Bloco Parlamentar (PT/PDT/PCdoB), in- Cultura e Desporto, comunicando a rejeição do
dicando o Deputado Nilmário Miranda para integrar PL n22.948/97. 24779
a Comissão de FIScalização e Controle e, o Depu- N2 155197 - Do Senhor Deputado Severia-
tado Chico Vigilante para integrar a Comissão de no Alves, Presidente da Comissão de Educação,
Desenvolvimento Urbano e Interior. 24777 Cultura e Desporto, comunicando a rejeição do

N2 360/97 - Do Senhor Deputado José Ma- PL n22.952/97. 24779
chado, Bloco Parlamentar (PT/PDT/PCdoB), indi- N2 156/97 - Dó Senhor Deputado Severia-
cando os Deputados do PT' que integrarão a Co- no Alves, Presidente da Comissão de Educação,
missão Especial destinada a apreciar a PEC N2 Cultura e Desporto, comunicando a rejeição do
175/95 '................................. 24777 PL n23.022/97. 24780

N2 207/97 - Do Senhor Deputado Paulo N!! 202/97 - Do Senhor Deputado Flávio
Heslander, Líder do PTB, indicando os Deputa- Derzi, Presidente da Comissão de Minas e Ener-
dos Vicente Cascione e Moisés Upnik para inte- gia, comunicando que o referido Órgão Técnico
grarem a Comissão Especial destinada a apre- aprovou o PDL n2398/97. 24780
ciar a PEC n!! 368-A/96. 24778 N2 287197 - Do Senhor Deputado Osvaldo

N!! 209/97 - Do Senhor Deputado Paulo Biolchi, Presidente da Comissão de Trabalho, de
Heslander, Líder do PTB, indicando os Deputa- Administração e Serviço Público, solicitando que
dos Israel Pinheiro Filho e Nelson Marquezelli o PL n2 1.805/96 seja desapensado do PL n2

para integrarem a Comissão Especial destinada 1.746/96.....-............................................................ 24780
a apreciar a PEC n2130-A/95. 24778 N2 295/97 - Do Senhor Deputado Osvaldo

N2 327/97 - Do Senhor Deputado Henrique Biolchi, Presidente da Comissão de Trabalho,
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de de Administração e Serviço Público, solicitando
Constituição e Justiça e de Redação, encami- a apensação do PL n!! 3.234/97 ao PL nº
nhando os Projetos de Lei n2s 474/95,966-8195 e 3.794/93. 24780
1.615/96. 24778 N2 308/97 - Do Senhor Deputado Osval-

N2 329/97 - Do Senhor Deputado Henrique do Biolchi, Presidente da Comissão de Traba-
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de lho, de Administração e Serviço Público, comu-
Constituição e Justiça e de Redação, encami- nicando que a referida Comissão rejeitou o PL
nhando o Ofício n.250o-P/96, do STF, apreciado n21:398/91. 24781
pelo referido Órgão Técnico.................................. 24778 N!! 310/97 - Do Senhor Deputado Osval-

N2 331/97 - Do Senhor Deputado Henri- do Biolchi, Presidente da Comissão de Traba-
que Eduardo Alves, Presidente da Comissão lho, de Administração e Serviço Público, comu-
de Constituição e Justiça e de Redação, enca- nicando que a referida Comissão rejeitou o PL
minhando os Projetos de Decreto Legislativo n2404/95. 24781
que relaciona, apreciados pelo referido Órgão N2 311/97 - Do Senhor Deputado Osvaldo
Técnico.................................................................. 24778 Biolchi, Presidente da Comissão de Trabalho, de

N2 200/97 - Do Senhor Deputado Ricardo Administração e Serviço Público, comunicando
Izar, Presidente da Comissão de Defesa do que a referida Comissão rejeitou o PL n!!
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, solici- 1.049195. 24781
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N2 312/97 - Do Senhor Deputado Osvaldo Mensagem nS! 929, de 1997 (Do Poder
Biolchi, Presidente da Comissão de Trabalho, de Executivo) - Submete à apreciação do Con-
Administração e Serviço Público, comunicando gmsso Nacional o ato constante da Portaria nS!
que a referida Comissão rejeitou o PL nS! 2.085, de 16 de dezembro de 1996, que renova
1.800/96. 24781 a permissão outorgada à FM Nanuque Ltda.,

NS! 313197 - Do Senhor Deputado Osvaldo para explorar, sem direito de exclusividade,
Biolchi, Presidente da Comissão de Trabalho, de serviço de radiodifusão sonora em freqüência
Administração e Serviço Público, comunicando modulada, na cidade de Nanuque, Estado de
que a referida Comissão rejeitou o PL nS! Minas Gerais.......................................................... 24807
2.113196 :;.......... 24781 Mensagem n2 930, de 1997 (Do Poder Exe-

NS! 92/97 - Do Senhor Deputado Joao Hen- cutivo) - Submete à apreciação do Congresso Na-
rique, Presidente da Comissão de Viação e cional o ato constante da Portaria n2 300, de 21
Transportes, solicitando a apensação dos Proje- de maio de 1997, que renova a permissão outor-
tos de Lei nSls 2.659/96 e 2.723197 ao PL nll gada à Rádio Difusora de Patrocínio Ltda., para
3.345/97.:............................................................... 24781 explorar sem direito de exclusividade serviço de

NS! 96197 - Do Senhor Deputado João Hen- radiodif~são sonora em freqüência m~ulada, na
rique, Presidente da Comissão de Viação e cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais. ... 24808
T~ans~.rtes, comu~icandoque a referida Comis- Mensagem nS! 932, de 1997 (Do Poder Exe-
sao rejeitou o PL n 941195. 24782 cutivo) - Comunica o Excelentíssimo Senhor Pre-
. NlI 97~97 - Do Senh~r ~e~utado Jo.ão_Hen- sidente da República que se ausentará do País

nque, Presidente ~a Comlssao de. Vlaçao. e nos dias 22 e 23 de agosto de 1997, para partici-
T~ans~o.rtes, comu~lcando que a refenda Comls- par da XI Reunião de Chefes de Estado e de Go-
sao rejeitou o PL n 2.732197. 24782 vemo do Mecanismo Permanente de Consulta e

NlI 2197 - Do Senhor Deputado Roberto Concertação Política (Grupo do Rio) a realizar-
Brant, Presidente da Comissão Especial destina- se em Assunção, Paraguai :.................. 24809
da a apreciar e proferir parecer sobre o PL nll _

5.430/90, do Senado Federal, que "Atualiza e INDICAÇOES
Consolida a Legislação sobre Direitos Autorais, e Indicação nS! 961, de 1997 (Do Sr. Nilson
dá outras providências" e a seus apensados, co- Gibson) - Sugere ao Poder Executivo a iniciativa
municando a instalação da referida Comissão e a de Projeto de Lei modificando a Lei nll 8.666, de
eleição do Presidente e Vice-Presidentes. 24782 21 de junho de 1993, que institui normas para Iici-

REQUERIMENTOS tações e contratos da administração pública. 24809

_ Do Senhor João Bento de Amorim, Estiva- Indicação nll 962,;de 1997 (Do Sr. Salomão
dor do Porto de ltajaí - SC, solicitando nova lei que Cruz) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé-

ita t de art li 55 da L . dos P rt 24783 dio do Ministério da Educação e do Desporto, aperm aen rao .neto os .
_ Do Senhor Deputado Rubem Medina, criação da Escola Agrotécnica Federal de Amaja-

Presidente da Comissão de Economia, Indústria ri, no Estado de Roraima....................................... 24812

e Comércio, solicitando a desapensação do PL nll Indicação nll 963, de 1997 (Do Sr. Augusto
3.255/97 do PL nll 1.544196. 24784 Viveiros) - Sugere ao Poder Executivo, por inter-

MENSAGENS médio do Ministério da Educação e do Desporto,
a federalização da Universidade Regional do Rio

Mensagem nll 890, de 1997 (Do Poder Exe- Grande do Norte, acoplando-a à Escola Superior
cutivo) - Solicita a restituição do Processo Adminis- de Agricultura de Mossoró..................................... 24813
trativo nll 29100.173941183, que deu o~m ao De- Indicação nll 964, de 1997 (Do Sr. Ronaldo
creto de 19 ele outubro ele 1994, encaminhado por Santos) _ Sugere ao Poder Executivo, por inter-
intermédio da Mensagem nll 901, de 1994. 24784 médio do Ministério da Fazenda, alteração na Lei

Mensagem nll 891, de 1997 (Do Poder Exe- li de d dn 9.393, de 19 ezembro e 1996. 24814
cutivo) - Solicita a restituição do Processo Admi-
nistrativo nll 50830.001632193, que deu origem à Indicação n.lI 965, de 1997 (Do Sr. José Pi-
Portaria nll 53, de 4 de fevereiro de 1997, enca- mentel) - Sugere ao Poder Executivo, por inter-
minhada por intermédio da Mensagem nll 502, de médio do Ministério Extraordinário dos Esportes,
1997. 24785 a inclusão, no Orçamento Geral da União de

Mensagem nll 927, de 1997 (Do Poder Exe- 1998, de recursos para a construção de praça de
cutivo) - Submete à consideração do Congresso esportes na cidade de Acopiara, no Estado do
Nacional o texto do Tratado de Proibição Com- Ceará. 24817

pleta de Testes Nucleares (CTBT), concluído em Indicação nll 966, de 1997 (Do Sr. Carlos
Nova Iorque, em 24 de setembro de 1996. 24787 Santana) - Sugere ao Poder Executivo o envio



24848

24845

24842

24840

24837

24832

24827

24824

24822

24819

PROPOSTAS DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n.lI

478, de 1997 (Do Sr. Inocêncio Oliveira e outros)
- Acrescenta o art. 247 à Constituição Federal....

Proposta de Emenda à Constituição n'lI
490, de 1997 (Do Sr. Serafim Venzon e outros) 
Altera a redação do art. 158, parágrafo único, in
cisos I e 11, da Constituição Federal, para tratar
dos critérios de distribuição das parcelas de rir
ceita pertencentes aos Municípios .

Proposta de Emenda à Constituição n.li
495, de 1997 (Do Sr. Olávio Rocha e outros) 
Acrescenta alínea ao inciso LXXVI do art. 511 da
Constituição Federal. .

Proposta de Emenda à Constituição n.lI 496,
de 1997 (Do Sr. Marcos Uma e outros) - Modifica
Os arts. 167 e 198 da Constituição Federal .

Proposta de Emenda à Constituição n.lI

497, de 1997 (Do Sr. Haroldo Sabóia e outros)
- Veda a concessão de qualquer vantagem ou
subsídio a Senadores, Deputados Federais,
Estaduais e Vereadores, em razão da ocupa
ção de cargos nas Mesas das respectivas Ca-
sas .

Proposta de Emenda à Constituição n.lI

499, de 1997(00 Sr. Franco Montoro e outros)
Introduz o princípio de fidelidade partidária no or-
denamento jurídico brasileiro .

Proposta de Emenda à Constituição n.!!
500, de 1997 (Do Senado Federal) - PEC n.!!
54195 - Dá nova redação ao § 211 do art. 102 da
Constituição Federal. .

Proposta de Emenda à Constituição n.lI

501, de 1997 (Do Sr. Emerson Olavo Pires e ou
tros) - Dá nova redação aos incisos VII e VIII do
art. 49 da Constituição Federal. .

Projeto de Decreto Legislativo n.!! 502, de
1997 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, C0
municação e Informática) Mensagem n.!! 482196
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Difusora Itumbiara Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Itumbiara, Estado de Goiás .

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n.lI 3.146, de 1997 (Do Sr.
Valdir Colatto) - Altera o art. 452 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decrlr
to-Lei nll 5.452, de 1li de maio de 1943 ..
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de projeto de lei proibindo a cobrança de taxa de Projeto de Lei n.lI 3.386, de 1997 (Do Sr.
inscrição em concurso público. -24817 Pedro Valadares) - Dispõe sobre a apreensão de

Indicação n.lI 967, de 1997 (Da S Maria animais nas rodovias e respectivas faixas de do-
Valadão) - Sugere ao Poder Executivo o envio mínio, e dá outras providências............................. 24849
de projeto de lei que permita a utilização de Projeto de Lei nll ~.458, de 1997 (~o Sr.
recursos provenientes de jogos lotéricos em Augusto Carvalho) - Cna a Zona Especial de
áreas sociais. 24818 Produção do Distrito Federal - ZEPRO, estabellr

ce mecanismo para a progressiva obtenção da
autonomia econômico-financeira do Distrito FIr
deral e dá outras providências. 24849

Projeto de Lei nll 3.471, de 1997 (Do Sr.
Paulo Lustosa) - Institui estrmulo, no âmbito do
imposto sobre a renda, para as pessoas jurídicas
que mantiverem duravelmente programas de
educação profissionalizante. 24855

Projeto de Lei nll 3.485, de 1997 (Do Sr.
Ciro Nogueira) - Concede incentivo fiscal às em
presas de transporte coletivo nas condições que
estabelece.............................................................. 24855

Projeto de Lei nll 3.490, de 1997 (Do Sr. Ri
cardo Izar) - Regulamenta a veiculação de Pro-
pagandas em Painéis Multianuncia.ntes. 24857

Projeto de Lei nll 3.493, de 1997 (Do Sr. Si
las Brasileiro) - Acrescenta parágrafo único ao
art. 311 da Lei nll 8.009, de 29 de março de 1990,
que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de
famnia. 24859

Projeto de Lei nll 3.513, de 1997 (Do Sr.
Welson Gasparini) - Dispõe sobre a correção
dos valores de aposentadorias e pensões pa
gas pelo Instituto -Nacional de Seguro Social -
INSS....................................................................... 24859

Projeto de Lei nll 3.514, de 1997 (Do Sr.
Welson Gasparini) - Dispõe sobre a comemora-
ção de feriados, e dá outras providências............. 24860

Projeto de Lei nll 3.515, de 1997 (Do Sr.
José Janene) - Acrescenta dispositivo à Lei nll

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que establr
lece as Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal, e dá outras providências................................. 24860

Projeto de Lei nll 3.516, de 1997 (Do Sr.
José Janene) - Dispõe sobre o cálculo e a forma
de reajuste das prestações habitacionais no Sis-
tema Financeiro da Habitação - SFH. 24861

Projeto de Lei n.lI 3.518, de 1997 (Do Sr.
Moisés Bennesby) - Altera o art. 2l! da Lei n.li
9.049, de 18 de maio de 1995, que faculta o rir
gistro, nos documentos pessoais de identificação,
das informações que especifica. 24861

Projeto de Lei n.lI 3.520, de 1997 (Do Sr.
Severiano Alves) - Prorbe a estudantes a matrí
cula em diferentes cursos ou em diferentes insti
tuições públicas de ensino superior, no mesmo
.período, letivo. 24862

Projeto de Lei n.lI 3.521, de 1997 (Do Sr.
Severiano Alves) - Admite como despesas opa-



24885

24884

24884

24882

24879

2487:.8

24877

FEU ROSA - Importância dos trabalhos
desenvolvidos pelo Congresso Nacional. Defe
sa de fixação de teto nas indenizações por cri
mes de calúnia e difamação praticados por
meios de comunicação. Anúncio de apresenta
ção, pelo orador, de propostas de emenda à
Constituição sobre a nomeação tle mulheres
para cargos de Ministro de Estado e seus cor
respondentes nos Estados, no Distrito Federal,
nos Territórios e nos Municípios e para os Tri
bunais e sobre a possibilidade de argüição de
inconstitucionalidade de atos municipais junto
ao Supremo Tribunal Federal ..

OSMÂNIO PEREIRA (Pela ordem) - Visi
ta à Câmara dos Deputados de Felipe Guidon,
Presidente Nacional do Partido Solidarista Nacio-
nal- PSN. Princípios básicos do partido .

PAULO MOURÃO - Ações implementadas
pelo Governo Federal para redução do desperdí-
cio na colheita da safra agrícola .

HAROLDO SABÓiA - Inclusão da Compa
nhia de Colonização do Nordeste - COLONE, no
Programa Nacional de Desestatização. Conve
niência da urgente destinação das terras da esta
tal para o programa de reforma agrária do Estado
do Maranhão .

PAULO DELGADO - Participação do Brá
si! na construção e operação da Estação Espa
cial Internacional. Exposição de motivos apre
sentada por Ministros de Estado a propósito do
assunto .

B. SÁ - Realização de encontro de Secre
tários Municipais de Saúde em Teresina, Estado
do Piauí. Inexistência de política nacional de pro
moção da saúde. Precariedade da área de saúde
pública no interior piauiense .

FÁTIMA PELAES -Importância da gestão
descentralizada na área de assistência social.
Críticas à redução, pelo Governo Federal, dos re-
cursos destinados ao setor .
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racionais,.na apuração do Imposto de Renda de do Distrito Federal. Conveniência de revisão do
Pessoas Jurídicas, as bolsas de estudo concedi- voto do Partido dos Trabalhadores em relação ao
das por institúições particulares de ensino. 24862 subteto salariaL.................................................... 24874

Projeto de Lei n.!! 3.523, dei 1997 (Do Sr. RITA CAMATA - Exposição, nas depen-
Valdir Colato) - Dispõe sobre as condições ·de dências do Congresso Nacional, do trabalho in-
trabalho e aposentadoria especial dos motoristas titulado Devotionalia, de autoria dos artistas
profissionais, ajudantes e cobradores. 24863 plásticos Maurício Dias e Walter Riedweg, so-

Projeto de Lei n.!! 3.526, de 1997 (Do Sr. bre a problemática do menor abandonado.
Mário Martins) - Acrescenta inciso VII ao art. 171 Conveniência da alocação de recursos, pelo
do Decreto-Lei n.!! 2.848, de 7 de dezembro de Ministério da Previdência e Assistência Social,
1940 - Código Penal, para instituir o crime de para garantia ·do sucesso do projeto. Realiza-
fraude na prestação de serviço público. 24863 ção em Brasília, Distrito Federal, da 11 Confe-

Projeto de Lei n.!! 3.527, dê 1997 (Da SI" rência Nacional dos Direitos das Crianças e dos
Maria Valadão) - Regulamenta loterias de todo Adolescentes. 24875
gênero como concessão de serviço público. 24865

Projeto de Lei n.!! 3.528, de 1997 (Do Sr.
Jair Bolsonaro) - Altera dispositivo da Lei n.!!
4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe
sobre o condomínio em edificações e as incorpo-
rações imobiliárias. 24865

Projeto de Lei n.2 3.529, de 1997 (Do Sr.
Júlio Redecker) - Dispõe sobre o exercício da
profissão de motorista de táxi. 24866

Projeto de Lei n.!! 3.530, de 1997 (Do Sr.
Renato Johnsson) - Dispõe sobre a vigência dos
atos que alterem alíquotas do imposto de impor-
tação. 24866

Projeto de Lei n.!! 3.531, de 1997 (Do Sr.
Airton Dipp) - Dá nova redação ao § 2.!! do art.
1.2 da Lei n.~. 7.433, de 18 de dezembro de
1985, que dispõe sobre os requisitos para a la
vratura de escrituras públicas, e dá outras pro-
vidências. 24868

Projeto de Lei n.2 3.532, de 1997 (Do Sr.
Gonzaga Patriota) - Dispõe sobre o incentivo fis
cal na área do Imposto de Renda de Pessoas Ju-
rídicas. 24870

. Projeto de Lei n.2 3.534, de 1997 (Do Sr.
Osmânio Pereira) - Acrescenta parágrafo único
ao art. 1.2 da Lei n.!! 6.839, de 30 de outubro de
1980, que dispõe sobre o registro de empresas
nas entidades fiscalizadoras do exercício de pro-
fissões. ...........................................................•....... 24870

Projetode Lei n.2 3.535, de 1997 (Do Sr.
Osmânio Pereira) - Dispõe sobre a colaboração
de interesse público entre o Estado e as Igrejas e
cultos religiosos, na forma do art. 19, inciso I, da
Constituição Federal. 24871

IV - Pequeno Expediente
OSMÂNIO PEREIRA - Correspondência

de José Rafael Guerra Pinto Coelho, Secretário
de Estado da Saúde de Minas Gerais, contestadora
de denúncias veiculadas pela imprensa a respei
to de irregularidades na aplicação de recursos do
programa Reforsus. 24873

CHICO VIGILANTE - Pedidos de Im
peachment do Governador Cristovam Buarque,



24890

24888

24886

V - Grande Expediente

GONZAGA PATRIOTA - Urgente revisão
do modelo de segurança pública em vigência no
Brasil. Rejeição das sugestões para desconstitu
cionalização da segurança pública, supressão do
direito de associação e sindicalização de seus
membros e extinção da Polícia Ferroviária Fede
ral, apresentadas pelo Governo Fernando Henri
que Cardoso à Comissão Especial destinada ao
exame da situação da segurança pública no
País. Apresentação de propostas com vistas à
reestruturação do sistema de segurança pública
brasileira .

MARCONI PERILLO - Implantação das
hidrovias Tocantins-Araguaia, Tietê-Paraná, de
São Francisco e de Tapajós. Aspectos positi
vos do Pr.ojeto Lumiar implantado pelo Go
verno Federal para prestação de apoio técni
co aos agricultores assentados pela reforma
agrária .

MARCELO BARBIERI - Transcurso do
aniversário de falecimento do ex-Presidente Jus
celino Kubitschek de Oliveira e do aniversário de
fundação do Município de Araraquara, Estado de
São Paulo - 22 de agosto -, e do falecimento do
ex-Presidente Getúlio Vargas - 24 de agosto.
Apoio à Lei Eleitoral, relatada pelo Deputado Car
los Apolinário. Pronunciamento do Senador José
Sarney em (I' ,esa da soberania da política de
senvolvida pelos países integrantes do MERCO
SUL - Mercado Comum do Sul, e em protesto
contra o posicionamento do Presidente Carlos
Menem, da Argentina, contrário à candidatura do
Brasil ao Conselho de Segurança da ONU - Or
ganização das Nações Unidas. Conclamação da
união das forças nacionais em tomo da retomada
do crescimento econômico brasileiro com vista
ao combate ao desemprego. Manifestação de
apoio à candidatura do Senador José Sarney à
Presidência da República. Regozijo com a unida
de do PMDB - Partido do Movimento Democráti-

MARCONI PERILLO (Como Líder) - Re
púdio ao pronunciamento do Deputado Harol
do Lima em relação à interferência do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso nos traba
lhos da Comissão Especial sobre regulamen
tação das eleições de 1998. Apoio do PSDB
ao relatório do Deputado Carlos Apolinário sobre
o assunto........•..............•....•........................•.........
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HERMES PARCIANELLO _ Solidariedade co Brasileiro, na organização das candidaturas
ao Ministro Carlos Albuquerque, da Saúde, aos Governos Estaduail? 24894
pela manifestação contra o projeto de lei, de AUGUSTO CARVALHO (Como Líder) -
autoria do Deputado Eduardo Jorge, sobre le- Repúdio do Parttdo Popular Socialista - PPS
galização do aborto. Declaração de voto contrá- - à posição do Governo dos Estados Unidos
rio ao projeto. .•....•.....•..........................................•.. 24886 quanto ao estabelecimento de relações privi

legiadas com a Argentina. Críticas à conde
nação pelo Governo argentino, da pretensão
brasileira de participação no Conselho de Se
gurança da ONU - Organização das Nações
Unidas...l................................................................ 24905

GONZAGA PATRIOTA (Como Líder) 
Realização da 13! Missa do Vaqueiro de Algo
dões, em· Sertânia, Estado de Pernambuco.
Apelo à Presidência para prioridade na aprecia
ção do projeto de lei, de áUtoria do orador, que
cria o Dia Nacional do Vaqueiro. Congratulaçõ
es a lideranças políticas do Município envolvi-
das no apoio ao evento _............................ 24906

MARIA LAURA - Dificuldades socioeconô
micas advindas da implantação do Plano Real.
Ineficácia das propostas governamentais da re
foooa administrativa e da Previdência Social.
Proposta do PT - Partido dos Trabalhadores -
sobre o assunto. 24907

VI- Comunicações Parlamentares
WILSON CAMPOS - Críticas às lideran

ças da Casa pela retirada de assinaturas de re
querimento para instalação de CPI destinada à
investigação de denúncias de favorecimento e
tráfico de influência no âmbito da Comissão Na-
cional de Arbitragem. 24911

PRESIDENTE (Marcelo Barbieri) - Cumpri
mentos ao Deputado Wilson Campos pelos esfor
ços em favor da instalação da CPI da Comissão
Nacional de Arbitragem. 24912

AGNELO QUEIROZ - Protesto contra o
baixo índice de reajuste salarial proposto pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso para a ca
tegoria do funcionalismo público. Despropósito
da pretendida abertura do comércio varejista aos
domingos. 24913

MARCELO BARBIERI - Transcurso do
1802 aniversário de criação do Município de
Araraquara, Estado de São Paulo - 22 de
agosto. Elevado índice de desemprego na cida
de. Perspectivas de crescimento econômico da
região com a instalação, no Município, de cen
tro de distribuição de gás natural oriundo da
Bolívia. Extensão a Brasília, Distrito Federal,
de ramal do gasoduto Brasil-Bolívia. 24914

VII - Encerramento
2-MESA
3 - LíDERES E VICE-LíDERES
4 - COMISSÕES
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Ata da 130ª Sessão, em-22 de agosto de 1997
Presidência dos Srs.: Odacir Klein, B. Sá, Chico Vigilante, Hermes Parcianello,

Marconi Perillo, Gonzaga Patriota, Marcelo Barbieri, Maria Laura
§ 2Q do artigo 18 do Regimento Interno

o SR. PRESIDENTE (Odacir Klein) - Não ha
vendo quorum regimental para abertura da sessão,
nos termos do § 3º do art. 79 do Regimento Interno,
aguardaremos até trinta minutos para que ele se
complete.

O Sr._ Odacir Klein, § 2º do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. B. Sá, § 2º
do artigo 18 d.o Regimento Interno.

1- ABERTURA DA SESSÃO
(9 horas 14 minutos)

O SR. PRESIDENTE (B. Sá) 
Havendo número 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. CHICO VIGILANTE, Servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (B. Sá) - Passa-se à lei
tura do expediente.

O SR. FEU ROSA, servindo como 1º Secretá
rio, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Michel Temer, Presidente
da Câmara dos Deputados, nos seguintes ter
mos:

SGM/P nº 797

Brasília, 22 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Salomão Cruz
Gabinete 578 - Anexo 111
Nesta

Senhor Deputado,
Faço retomar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda. à Constituiçã.o 08 8>l1toria de

Vossa Excelência; que "Dispõe sobre a instituição
do Imposto sobre Propaganda em Televisão (IPTV)",
por não conter número mínimo de assinaturas indi
cado no inciso I, artigo 201, do Regimento Interno.

No caso de complementação do número das
assinaturas, a proposta deverá ser representada di
retamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar mani
festação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliviera, Líder
do PFL, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 1.376-L-PFU97

Brasília, 12 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ursicino

Queiroz para integrar, como membro titular, a Co
missão Especial destinada a apreciar e proferir pare
cer sobre o PL nº 4.425/95, que "proíbe a'exclusão
de cobertura de despesas com tratamento de deter
minadas doenças em contratos que asseguram
atendimento médico-hospitalar pelas empresas pri
vadas de seguro saúde ou assemelhados" e demais
propostas em tramitação neste Casa que versam so
bre "Planos e Seguros de Saúde'" em substituição
ao Deputado Ayres da Cunha.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL. - Defiro. Em 22-8-97. - Michel
Temer, Presidente.

OFíCIO Nº 1.378-L-PFU97

Brasília, 12 de agosto 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Paulo

Bornhausen para integrar, como membro titular, a
Comissão Especial destinada a acompanhar e parti-
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cipar da discussão para implementação da ALCA 
Área de Livre Comércio das Américas, em substitui
ção ao Deputado Átila Lins.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
viera, Líder do PFL.

Defiro.
Em 22-8-97 - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO Nº 1.387-L-PFU97

Brasília, 14 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deptuados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Laura

Carneiro para integrar como membro suplente, a Co
missão Especial destinada a apreciar e proferir pare
cer sobre o PL nº 4.425/94, que "proíbe a exclusão
de cobertura de despesas com tratamento de deter
minadas doenças em contratos que asseguram
atendimento médico-hospitalar pelas empresas pri
vadas de seguro saúde ou assemelhados" e demais
propostas em tramitação nesta Casa que versam so
bre "Planos e Seguros de Saúde", em substituição
ao Deputado Fernando Gonçlaves - PTB.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Defiro.
Em 22-8-97. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N.º 1.389-L-PFU97

Brasília, 15 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal - PFL para integrar a Co
missão Especial destinada a apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição n.º 368-A/96, do Poder Exe
cutivo, que "atribui competência à Justiça Federal
para julgar os crimes praticados contra os Direitos
Humanos".

Titulares

Deputado Vilmar Rocha
Deputado Paes Landim

Deputado Ney Lopes
Deputado Marcos Vinícius Campos
Deputado Cláudio Cajado
Deputada Vanessa Felipe

Suplentes

Deputado Carlos Alberto Campista
Deputado Ciro Nogueira
Deputado Álvaro Gaudêncio
Deputado Magno Bacelar
Deputado Raul Belém
Deputado Antônio Geraldo
Atenciosamente - Deputado Inocêncio Olivei

ra, Líder do PFL.

OFíCIO N.º 1.392-L-PFU97

Brasília, 15 de agosto de 1997

Excelentíssirno Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcos

Vinícius para integrar, como membro suplente, a Co
missão de Fiscalização e Controle, em substituição
ao Deputado Ayres da Cunha.

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL.

Defiro.
Em: 22-8-97. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N.º 1.393-L-PFU97

Brasília, 15 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcos

Vinícius para integrar, como membro suplente, a Co
missão Especial destinada a apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição n.º 14-A/95, que "dispõe so
bre o período de funcionamento do Congresso Na
cional", em substituição ao Deputado Ayres da Cu
nha.

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oli
veira, líder do PFL.

OFíCIO N.º 1.394-L-PFU97

Brasília, 15 de agosto de 1997
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Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcos

Vinícius para fazer parte, como membro titular, da
Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta
de Emenda à Constituição n.º 169/93, que MAltera o
inciso IV do art. 167 e o art. 198 da Constituição Fe
deral e prevê recursos orçamentários a nível da
União, Estados e Municípios para manutenção do
Sistema Único de Saúde com financiamento das re
des públicas filantrópicas e conveniadasM, em substi
tuição ao Deputado Ayres da Cunha.

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL.

Defiro.
Em: 22-8-97. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N.º 1.395-L-PFU97

Brasília, 15 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Mar

cos Vinícius para integrar, como membro titular, a
Comissão Especial destinada a "Estudar e propor
modificações na Consolidação das Leis do Traba
lho - CLT, em substituição ao Deputado Ayres da
Cunha.

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL.

OFíCIO N.º 1.400-L-PFU97

Brasília, 15 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal - PFL para integrar a Co
missão Especial destinada a apreciar a Proposta
de Emenda à Constituição n.º 130-A/95, do Poder
Executivo, que "dá nova redação ao inciso I do art.
159 da Constituição Fedt;lral" (Fundo do Distrito Fe
deral).

Titulares

Deputado Hugo Rodrigues da Cunha
Deputado Osório Adriano
Deputado Marcos Vinícius Campos
Deputado Vilmar Rocha

Suplentes

Deputado Cláudio Chaves
Deputado José Egydio
Deputado Jaime Fernandes Filho
Deputado Alceste Almeida
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli

veira, Líder do PFL.

Do Senhor Geddel Vieira Lima, Líder do Blo
co Parlamentar (PMDB/PSD/PSUPRONA), nos
seguintes termos:

OF/GABIIIN.º 723

Brasília, 13 de agosto de 1997

A sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do

Deputado Germano Rigotto para integrar, na quali
dade de Suplente, a Comissão Especial destinada
a apreciar e proferir parecer sobre o Projeto de Lei
n.º 4.425, de 1994, que "proíbe a exclusão de co
bertura de despesas cóm tratamento de determi
nadas doenças em contratos que asseguram aten
dimento médico-hospitalar pelas empresas priva
das de seguro saúde ou assemelhadas" e demais
propostas em -tramitação nesta Casa que versam
sobre "Planos e Seguros de Saúde", em vaga exis
tente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
PMDB/PSD/PSLlPRONA.

Defiro.
Em 22-8-97 - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF.PSDB/IIN.º 1.308/97

Brasília, 22 de abril de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,



Brasnia, 17 de julho de 1997

Defiro.
Em 22-8-97 - Heráclito Fortes, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.

OFrCIO Nll 619/97

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Aécio de Borba, suplente na Comissão de
Agricultura e Política Rural.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Brasília, 14 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Jair Soares e Emílio Assmar como titular e su
plente, respectivamente, para integrar a Comissão
Especial destinada a "apreciar a Proposta de Emen
da à Constituição nll 96, de 1992, do Dep. Hélio Bi
cudo e outros que "introduz modificações na estrutu
ra do Poder Judiciário·.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 22-8-97, Heráclito Fortes, 12 Vice

Presidente no exercício da Presidência.

OFrCIO Nº 624/97

Brasnia, 20 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a substituição do Deputado Itamar
Serpa pelo Deputado Eduardo Coelho, como mem
bro suplente, para integrar a Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto.

Atenciosamente. -'- Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB.

Defiro.
Em 22-8-97. - Heráclito Fortes, 1.2

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OF.PSDB/IIN.1l3.104/97

Brasnia, 20 cie agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduar

do Coelho para integrar, como membro titular, a Co
missão de Desenvolvimento Urbano e Interior.

Atenciosamente. - Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB.

Defiro.
Em 22-8-97. - Heráclito Fortes, 1.2

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Uder do
PPB, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 369/97
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Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o
nos termos regimentais, os Senhores Deputados Deputado Augusto Nardes como titular para integrar
Franco Montoro e José Aníbal, corno membros titula- a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.
res e Nelson Marchezan e Renato Jonhsson, como Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
membros suplentes, para integrarem a Comissão Líder do PPB.
Parlamentar Conjunta do Mercosul. OFrCIO Nº 574/97

Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder
do PSDB.

OF.PSDB/IIN.23.102/97

Brasnia, 14 de março de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Brasília, 15 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
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Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Benedito Domingos, Jofran Frejat e Wigberto
Tartuce como titulares e o Deputado Aécio de Borba
como suplente, para integrarem a Comissão Espe
cial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nº 130-A, de 1995, do Deputado Jofran
Frejat e outros, que "dá nova redação ao inciso I do
artigo 159 da Constituição Federal" (Fundo do Distri
to Federal).

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

OFíCIO Nº 633/97

Brasília, 20 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado
Herculano Anghinetti como suplente, em substituição
ao Deputado Delfim Netto, para integrar a Comissão
Técnica de Fiscalizaçao Financeira e Controle.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 22-8-97 - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

OFíCIO Nº 634/97

Brasília, 20 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Antonio Joaquim Araújo - MA, como titular,
para integrar a Comissão Técnica de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática, em vaga cedida
ao PL.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 22-8-97 - Heráclito Fortes, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Aldo Arantes, Líder do Blo
co Parlamentar (PT/PDT/PCdoB), nos seguintes
termos:

OF. Nº 91/97

Brasília, 20 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico a Vossa Exce

lência o Senhor Deputado Nilmário Miranda (PT-MG)
para integrar, como suplente, a Comissão de Fiscali
zação e Controle, em substituição ao Deputado Chi
co Vigilante (PT-DF) e ao mesmo tempo o Deputado
Chico Vigilante (PT-DF) para integrar, como suplen
te, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, em substituição ao Deputado Nilmário Miranda
(PTIMG).

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência, protes
tos de elevada estima. - Deputado Aldo Arantes,
Líder do Bloco PT/PDT/PCdoB.

Defiro.
Em 22-8-97 - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado José Machado, Bloco
Parlamentar PT/PDT/PCdoB, nos seguin
testermos:

OFíCIO Nº 360/PT

Brasília, 19' de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a horna de dirigir-me a Vossa Excelên

cia, a fim de indicar o Deputado João Fassarela (PT
MG) para integrar, como titular, a Comissão Especial
destinada a apreciar a Proposta de Emenda à Cons
tituição nº 175/95, que altera o Capítulo Do Sistema
Tributário Nacional. Como Suplente, indico o Depu
tado Miguel Rossetto (PT-RS).

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada consideração e
apreço. - Deputado José Machado, Líder do PT.

Defiro.
Em 22-8-97. Heráclito Fortes, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.
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Do Sr. Paulo Heslander, Líder do PTB, nos
seguintes termos:

OFíCIO Nº 207/97

Brasília, 14 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, os Srs. Deputados Vicente Cascione (SP) e
Moisés Lipnik (RR), para comporem, como Titular e
Suplente, respectivamente, a Comissão Especial
destinada a apreciar a Proposta de Emenda à Cons
tituição nº 368-A, de 1996, que -atribui competência
à Justiça Federal para julgar os crimes praticados
contra os Direitos Humanos-.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Paulo Heslan
der, Líder do PTB.

OFíCIO N.!! 209/97

Brasília, 19 de agosto de 1997

A Sya Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, os Srs. Deputados Israel Pinheiro Filho
(PTB - MG) e Nelson Marquezelli (PTB - SP), para
comporem, como Titular e Suplente, respectivamen
te, a Comissão Especial destinada a apreciar a Pro
posta de Emenda à Constituição n.º 130-A, de 19" J,

que -dá nova redação ao inciso I do artigo 159 da
Constituição Federal" (Fundo do Distrito Federal).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Paulo Heslan
der, Líder do PTB.

Do Sr. Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, nos seguintes term~s:

OFíCIO N.º P-327/97-CCJR

Brasília, 12 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, os Projetos de Lei n.!!s
1r74/95, 966-B/95 e 1,.61'5/96 apreciados por este ér
gão Técnico em 6 de agosto do corrente ano.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração.

Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

OFíCIO N.!! 329/97-CCJR

Brasília, 12 de agosto de 1997
, I

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Ofício n.º 500-P/96,
do Supremo Tribunal Federal,'apreciado por este Ór
gão Técnico em 6 de agosto do corrente ano.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração.

Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

OFíCIO Nº P-331/97-CCJR

Brasília, 13 de agosto de 1997

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto
Legislativo n.ºs 211/95, 396/97, 407/97, 408/97,
417197, 418/97, 419/97, 420/97, 421/97 e 422/97
apreciados por este órgãos Técnico em 12 de agos
to do corrente ano.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração.

Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.
Do Sr. Deputado Ricardo Izar, Presidente da

Comissão de Defesa do Consumidor Meio Am
biente e Minorias, nos seguintes termos:

OF. TP Nº 200/97

Brasília, 4 de agosto de 1997.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câsmara dos Deputados.

Senhor Deputado,
Nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimen

to Interno desta Casa, solicito a V.Exª. as providên-
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cias necessárias à apensação do Projeto de Lei n2 Comunico a Vossa Excelência, nos termos do
3.215/97 - do Sr. João Faustino - que Macrescenta . artigo 58 do Regimento ~Qtemo da Casa, a rejeiçção
parágrafo ao art. 22 da Lei nll 8.078, de 11 de setem- do Projeto de Lei nll 2.409-A/96 (apenso o PL. n2

bro de 1990, para evitar o constrangimento i1egaql 2.567/96), do Sr. Vic Pires Franco, que Mdispõe so-
do consumidor", ao Projeto de Lei n2 1.825/91 (PLS bre a propaganda comercial de filmes em vídeo clas-
140/91) - do Senado Federal - que Maltera dispositi- sificados como eróticos nas dependências de vídeo-
vos da Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990, que locadorasM, para a publicação da referida proposição
dispõe sobre a proteção de consumidor e dá outras e do parecer a ela oferecido.
PfovidênciasM, por tratar de matéria análoga. Atenciosamente, - Depuutado Severiano AI-

Atenciosamente. - Deputado Ricardo Izar - ves - PDTIBA. - Presidete.

Presidente. OFíCIO Nº P-153/97

Defiro. Apense-se o PL n2 3.215/97,
ao qual se encontram apensados os Pis
n!ls 3.216197 e 3.217197, ao PL n2 1.825191.
Oficie-se à Comissão Requerente.

Em 22-8-97. Michel Temer - Presi
dente.

Do Sr. Deputado Rube~ Medina, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 168/97
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta

Solicito a Vossa Excelência, nos, termos regi
mentais, a inversão da distribuição dada ao Projeto
de Lei nº 2.573/96 - do Sr. Ezídio Pinheiro, que Mins
titui o Plano Nacional de Pedras e Metais Preciosos
- PNPMP e dá outras providênciasM, no sentido de
que seja apreciado inicialmente pela Comissão de
Minas e Energia e, em seguida, pela Comissão de
Finanças e Tributação e, por último, por esta Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, acatando as
razões expostas no ofício do Deputado Herculano
Anghinetti, relator da referida proposição.

Atenciosamente - Deputado Rubem Medina 
Presidente.

Em 22-8-97 -Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Presidente da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, nos seguintes termos:
OFíCIO Nº P-152197

Brasília, 15 de agsto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Brasília, 15<ie agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do

artigo 58 do Regimento Ineterno da Casa, a rejeição
do Projeto de Lei n2 2.907/97, da srª. Vanessa Felip
pe, que "reserva 50% das vagas das universidades
públicas para candidatos egressos de escolas públi
cas", para a publicação da referida proposição e do
parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Deputado Severiano Alves
- PDTIBA - Presidente.

OFíCIO Nº P-154/97

Brasília, 15 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do

artigo 58 do Regimento Interno da Casa, a rejeição
do Projeto de Lei n2 2.948/97, do Sr. Arthur Virgflio,
que "dispõe sobre a reserva de 20% das vagas das
instituições particulares de ensino superior para es
tudantes carentes·, para a publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Severiano Alves
- PDTIBA - Presidente.

OFíCIO n2 P-155/97

Brasília, 15 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presdient~,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do

artigo 58 do Regimento Interno da Casa, a rejeição
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do Projeto de Lei nº 2.952/97, do Sr. Wigberto Tartu
ce, que "dispõe sobre a obrigatoriedade do forneci
mento de material escolar para alunos comprovada
mente carentes da rede pública de ensino funda
mental", para a publicação da referida proposição e
do parecer a ela pferecido.

Atenciosamente, Deputado Severiano Alves 
PDT/BA, Presidente.

OFíCIO nº P-156/97

Brasília, 15 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer.
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presdiente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do

artigo 58 do Regimento Intemo da Casa, a rejeição
do Projeto de Lei nº 3.022/97, do Sr. Silas Brasileiro,
que "obriga os estabelecimentos de ensino funda
mentai públicos e privados a manterem armários
para guarda de material didático-escolar dos alunos
de até doze anos de idade e dá outras providên
cias", para a publicação da referida proposição e do
parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Deputado Severiano Alves 
PDT/BA.

Presidente.
Do Sr. Deputado Flávio Derzi, Presidente da

Comissão de Minas e Energia, nos seguinte ter
mos:

OF. n; 202/97

Brasília - DF, 13 de agosto de 1"997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex!! para co

municar que este Órgão Técnico, em reunião ordiná
ria realizada hoje, aprovou ó Projeto de Decreto Le
gislativo nº 398/97.

Solicito a V. Ex!!, nos termos regimentais, que
seja autorizada a publicação do referido projeto com
os respectivos pareceres.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de estima e consideração. - Deputado
Flávio Derzi, Presidente.

Do Senhor Deputado Osvaldo Biolchi, Presi
dente da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, nos seguintes termos:

OFíCIO n2 287/97

Brasília, 6 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputadp9. Michel Temer
DO.Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
O Deputado Zaire Rezende, Relator do Projeto

de Lei n2 1.746/96, em seu parecer, que segue ane
xo, manifestou-se pela rejeição do PL nº 1.805/96,
apensado e pela incompetência da Comissão
para se maliifestar sobre o principal e demais
apensos.

Para que possamos dar prosseguimento à
apreciação da matéria, solicito a V. Ex!! que o PL nº
1.805/96 seja desapensado do principal e que lhe
seja dado novo despacho.

Atenciosamente, Deputado Osvaldo Biolchi,
Presidente.

Indefiro, por terem sido atendidos
os requesitos regimentais parta apen
sação (art. 142, RICO), tendo em vista
que todos os projetos dizem respeito
ao mérito da Comissão de Seguridade
Social e Família. Oficie-se á Comissão
requerente.

Em: 22-8-97. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO nº 295/97

Brasília, 12 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142 do Regimento Interno,

requeiro a V. Ex!! a apensação do Projeto de Lei n2

3.234/97 - do Sr. Valdir Colatto - que "dispõe sobre
a prestação de contas de recursos repassados pela
União aos Municípios" ao Projeto de Lei nº 3.794/93
- do Sr. Jackson Pereira - que "estabelece a exi
gência de balancete de prestação de contas, por
parte dos municípios, dos recursos recebidos da
União", por se tratar de matéria correlata.

Atensiosamente, Deputado Osvaldo Biolchi,
Presidente.

Defiro a apensação do PL n2

3.234/97 ao PL n2 3.794193. Oficie-se à Co
missão Requerente.

Em: 22-8-97 - Michel Temer, Presidente.
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OFíCIO nll 308/97

Brasilía, 14 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. E~, para fins previstos no arti

go 58 do Regimento Interno, que esta Comissão Re
jeitou o Projeto de Lei nº 1.398/91 - do Sr. Sérgio
Cury - que "dispõe sobre a política salarial e dá ou
tras providências".

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, Deputado Osvaldo Biolchi,
Presidente.

OFíCIO nll 310/97

Brasilía, 14 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. P,residente da Câmara Dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente
Comunico a V. Ex·, para fins previstos no

artigo 58 do Regimento Interno, que esta Comis
são Rejeitou o Projeto de Lei nll 404/95 - do Sr.
José Aldemir - que "cria a Ordem Nacional de
Serviços e as Ordens Regionais de Serviços e dá
outras providências".

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente,
Deputado Osvaldo Biolchi, Presidente

OFíCIO nº 311/97

Brasilía, 14 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente
Comunico a V. ExA, para fins previstos no arti

go 58 do Regimento Interno, que esta Comissão Re
jeitou o Projeto de Lei nº 1.049/95 - do Sr. Jorge An
ders (PL nl! 1.712196, apensado) - que "dispõe so
bre o exercício das profissões de cabeleireiro, mani
cure e pedicure".

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, Deputado Osvaldo Biolchi,
Presidente

OFíCIO nll 312197

Brasilía, 14 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Comunico a V. ExA, para fins previstos no arti
go 58 do Regimento Interno, que esta Comissão Re
jeitou o Projeto de Lei nº 1.800/96 - do Sr. Pedrinho
Abrão - (PL nº 2.600/96, apensado) - que "altera a
Consolidação das Leis do Trabalho para dispor so
bre a remuneração de dirigentes sindicais".

.Solicito' que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, Deputado Osvaldo Blolchl,
Presidente.

OFíCIO N.º 313/97

Brasília, 14 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex! para os fins previstos no ar

tigo 58 do Regimento Interno, que esta Comissão re
jeitou o Projeto de Lei n.lI 2.113/96 - do Sr. Maurício
Najar - que "altera o artigo 20 da Lei n.lI 8.036, de
11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do' Tempo de Serviço, facultando a utiliza
ção de conta vinculada para o pagamento de men
salidades escolares de 211 e 311 grau".

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, - Deputado Osvaldo Biolchi
Presidente.

Do Sr. Deputado João Henrique, Presidente
da Comissão de Viação e Transportes, nos se
guintes termos:

Of. P-92197

Brasília, 6 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
.Por versarem sobre matérias análogas solicito

a V. Ex.! apensar os Projetos de Lei n.lIs 2.659/96 e
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Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
PROJETO DE LEI N2 2.732-A, DE 1997

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei n!! 2.732/97, nos termos do parecer
do Relator.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Deputado João Henrique, Presidente, Edinho Araújo
e Leônidas Cristino, Vice-Presidentes; Célia Men
des, Leal Varella, Oscar Andrade, Paulo Gouvêa,
Sérgio Barcellos, Mário Martins, Moreira Franco, Ro
naldo Perim, Marcus Vicente, Mário Negromonte,
Pedro Henry, Roberto Rocha, Chico da Princesa,
João Cóser, Teima de Souza, Benedito Guimarães,
Dolores Nunes, Francisco Silva, Duílio Pisaneschi,
Philemon Rodrigues, Roberto Fontes, De Velasco e
Candinho Mattos.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 1997. 
Deputado João Henrique Presidente.

Deputado Mário Negromonte Relator.
Do Sr. Deputado Roberto Brant, Presidente

da Comissão Especial Destinada a Apreciar e
Proferir Parecer sobre o Projeto de Lei nl! 5.430,
de 1990, do Se,nado Federal, que "altera, atualiza
e consolida a legisiação sobre Direitos Autorais
e dá outras providências" e a seus apensados,
nos seguintes termos:

OFíCIO n!! 2I97-Pres.

Brasília, 14 de agosto de 1997

Brasília, 13 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deoutados

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 133, ca

put, do Regimento Interno, comunico a V. ExA que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordi
nária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
2.732, de 1997, do Sr. Salvador Zimbaldi, que "altera
o Código Brasileiro de Aeronáutica, obrigando a in
serção de informações a respeito das aeronaves nos
cartões de embarque".

Atenciosamente, - Deputado João Henrique,
Presidente.

Brasília, 13 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 133, ca

put, do Regimento Interno, comunico a V. Ex.!! que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordi
nária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n.!! 941
de 1995, do Sr. Carlos Cardinal, que "dá nova reda
ção ao artigo 80 da Lei n.º 5.108, de 21 de setembro
de 1996 - Código Nacional de Trânsito".

Atenciosamente, - Deputado João Henrique
Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
PROJETO DE LEI N.!! 941-A, DE 1995

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei n.!! 941/95, nos termos do parecer
do relator.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Deputado João Henrique Presidente; Edi

nho Araújo e Leônidas Cristino, Vice-Presidente;
Célia Mendes, Lael Varela, Oscar Andrade, Pau
lo Gouvea, Sérgio Barcellos, Mário Martins, Mo
reira Franco, Ronaldo Perim, Marcus Vicente,
Mário Negromonte, Pedro Henry, Roberto Ro
cha, Chico da Princesa, João Cóser, Teima de
Souza, Benedito Guimarães, Dolores Nunes,
Francisco Silva, Duílio Pisaneschi, Philemon Ro
drigues, Roberto Fontes, De Velasco, e Candi
nho Mattos.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 1997. 
Deputado João Henrique, Presidente - Deputado
Mário Martins, Relator.

Defiro a apensação dos Projetos de
Lei n.2s 2.659196 e 2.723/97 ao Projeto de
Lei n.2 3.345197. Oficie-se à Comissão re
querente.

Em 22-8-97. - Michei Temer, Presi
dente.

OF. P-96/97

2.723/97 ao de n.º 3.345/97 - do Senado Federal- OF. P-097/97
que ·proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos esta-
belecimentos comerciais situados nas margens das
rodovias, e dá outras providências·.

Atenciosamente, - Deputado João Henrique
Presidente.
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Senhor Presidente,
Comunico a V. EXª que foi instalada nesta

Casa, hoje, às 14h50min, a Comissão Especial Des
tinada a apreciar e proferir parecer sobre b Projeto
de Lei n2 5.430, de 1990, do Senado Federal, que
"altera, atualiza e consilida a Legislação Sobre Direi
tos Autorais e dá outras providências" e a seus aA
pensados.

Cumpre-me informar que foram indicados para
Presidente o Deputado Roberto Brant, e para segun
do e terceiro Vice-Presidentes os Deputados Jandira
Feghali e Eraldo Trindade, respectivamente, e 'para
Relator foi designado o Deputado Aloysio Nunes
Ferreira.

Antecipando agradecimentos, renovo a V. Exª
manifestações de apreço e consideração.

Deputado Roberto Brant, Presidente.

REQUERIMENTOS

Do Sr. João Bento de Amorim, estivador do
Porto de ltajaí - se, nos seguintes termos:

Itajaí - SC, 28 de julho de 1997

Excelentíssirno Senhor Doutor
DO. Presidente da Câmara dos Deputados,
Brasília - DF.

Senhor Presidente,
Grande é a preocupação dos trabalhadores

portuários do Brasil, no que diz respeito à indeniza
ção de que trata a Lei nº 8.630/93 (Lei dos Portos),
em seu artigo 59, sobre o "pedido de cancelamento
de matrícula de portuário mediante indenização·,
haja vista apenas 9% (nove por cento) deles terem
sido indenizados. No caso específico do Porto de
Itajaí - SC, apenas 210 (duzentos e dez) portuários
foram indenizados.

A Lei dos Portos estabeleceu prazo para inscri
ção de pedidos de cancelamento de registro portuá
rio, mediante indenização, e para tal fim instituiu a
AITP (Adicional Para Indenização dos Trabalhadores
Portuários), cobrado junto das Guias de Importação
e Exportação, criando um lastro financeiro para tal
fim, cujo prazo iniciou em janeiro de 1994 e encerra
se em dezembro de 1997, lastro esse administrado
pelo Banco do Brasil S.A.

Esclarecemos que, quando do prazo de inscri
ção estabelecido pela Lei dos Portos, os trabalhado
res portuários não foram suficientemente esclareci
dos sobre a questão, inclusive os presidentes de sin
dicatos e federações, à época do ocorrido, usaram
de convencimento aos sindicalizados para não faze
rem essa opção, como também convenceram outros

já inscritos a cancelarem seus pedidos, em virtude
do provável enfraquecimento dos sindicatos de clas
se.

Em resposta às correspondências .enviadas
para o Ministério da Marinha, subscritas pelo Secre
tário Executivo do Grupo Executivo para Modern
ização dos Portos, Contra-Almirante (RRM) José Ri
bamar Mirand~· Dias, por intermédio do Ofício nº
0140, de 11 de junho do corrente, somos informados
que .... o Governo não está considerando estabele
cer novo prazo para o recebimento da Indenização
do Trabalhador Portuário (ITP), instituído pela Lei nº
8.630/93", e do Ministério dos Transportes - Secre
taria de Transportes Aquaviários - Departamento
dos Portos, por meio do Ofício nº 209/96-DP, de 12
de setembro do corrente, subscrita pelo Diretor do
DP, Sr. Paulo Antônio Dantas Da Rin, somos infor
mados que •...somente através da edição de nova
norma legal, que venha a estender o prazo em cau
sa, poderão ser aceitos novos pedidos de cancela
mento, obedecido o que dispõe o art. 55 da Lei dos
Portos".

Tivemos ciência de que em 6 de junho do cor
rente, houve uma reunião em Brasília, onde entre
outros temas foi apreciado o "Incentivo ao Cancela
mento via Aposentadoria, Indenização e Reorienta
ção para outras Atividades· dos trabalhadores por
tuários, onde nada de positivo ficou decidido.

Preocupa-nos a chegada do prazo final para o
recolhimento da AITP, em dezembro próximo, com a
consciência de que há fundos angariados para a in
denização do trabalhador portuário, que tem o seu
direito amparado por lei, dependendo somente de
nova norma legal para reabrir as inscrições para
este fim, pois historicamente, no Brasil, é sempre o
trabalhador quem sai prejudicado, ora pelo descaso
dos políticos, ora pelo descaminhamento das verbas
para outros fins, ficando o cumprimento da Lei e a
Ação Social em segundo plano, no abandono.

Estamos vendo o nosso Brasil como um País
evoluído, em todas as esferas, especialmente politi
camente, a partir da democracia estabelecida e es
peramos que as pessoas que nos representam no
Congresso Nacional lutem pelos interesses sociais
na Nação brasileira.

Nós representamos o Porto de Itajaí - SC,
onde já colhemos centenas de assinaturas para rei
vindicar o nosso direito, como também tivemos con
tato com os portuários do Porto do Rio Grande - RS,
Porto de Paranaguá - PR, Porto de Santos - SP e
Porto do Recife - PE, todos com o objetivo comum
de ver amparado o seu direito.
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Pelo exposto, solicitamos à Vossa Excelência
que nos infonnasse sobre a possibilidade de edição da
nova lei que permita atender ao art. 55 da Lei dos Por
tos, a fim de serem aceitas novas inscrições para pedi
do de cancelamento de matrículas portuárias, median
te indenização, haja vista haver um número expressivô
de trabalhadores portuários com esse objetivo.

Na certeza do vosso empenho no atendimento
ao quanto solicitado, agradecemos antecipadamente,
com votos de grande estima e consideração. - João
Bento de Amorim, Rua Rio Fortuna, 257, Bairro São
Vicente - Rio Bonito - 88.309-450 - Itajaí - SC - Esti
vador do Porto de ltajaí - SC - Matrícula nº 277.

Encaminhe-se à Comissão de Via
ção e Transportes, nos termos do art. 254
do Regimento Interno. Oficie-se ao Re
querente.

Em 22-8-97. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Rubem Medina, Presidente

da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubem Medina)

Solicita desapensação do Projeto de
Lei nll3.255197 do Projeto de Lei nll 1.544196

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Ex
çelência. a desapensação do Projeto de LeL oº
3.255/97 do Sr. Deputado Rubem Medina, que "har
moniza a legislação que dispõe sobre as Areas de
Livre Comércio (ALC) existentes, disciplina a criação
de novas áreas da espécie e dá outras providências·
do Projeto de Lei nº 1.544/96 do Sr. Confúcio Moura,
que ·concede isenção fiscal para a industrialização
de bens nas áreas de livre comércio criadas pelas
Leis nºs 81210, de 19 de julho de 1991, 8.256, de 25
de novembro de 1991, e 8.387, de 30 de dezembro
de 1991" por tratarem de matérias distintas.

A justificativa é que o Projeto de Lei nº
3.255/97 propõe a harmonização da legislação e a
regulamentação para a criação das áreas de livre
comércio e o Projeto de Lei nº 1.544/96 propõe a
concessão de isenção fiscal para as áreas de livre
comércio.

Sala das Sessões, em - Deputado
Rubem Medina.

Indefiro, tendo em vista que a apen
sação obedeceu ao disposto no art.. 139,
inciso "i", elc art. 142, parágrafo único do
RICO. Oficie-se à Comissão requerente.

Em: 22-8-97. - Michel Temer, Presi
dente.

MENSAGEM N2 890, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Solicita a restituição do Processo Administrativo n Q

29100.173941/83/ que deu origem ao Decreto de 19 de outubro de
1994, encaminhado por intermédio da Mensagem n2 901, de 1994.

(DEFIRO. PUBLIQUE-SE.)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Solicito a Vossas Excelências. de conformidade com o Aviso n° 149, de 5 de agosto

de 1997, do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. a restituição do Processo

Administrativo n° 29100.173941183, que deu origem ao Decreto de 19 de outubro de 1994, que

"Renova a concessão outorgada à Rádio Jornal de São Paulo Ltda.• para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Pauto,.Estado de São Paulo", submetido à

apreciação da Câmara dos Deputados através da Mensagem nO 901. de 25 de oUlubro de 1994.

MINISTÉRIO DAS COMUNICACOES
GABINETE DO MINISTRO

Aviso n' 149 'MC
Brasilia.. 5 de agosto de 1997.

Brasília, de agoslo de 1997.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI

Presidência da República

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

JdENSAOEM

N' 900. de 24 de outubro de 1994. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de informaçlles para
insUuir o julaarnettto do HABEAS-CORPUS n" 71.919-81130.

N' 9O1. de 25 de outubro de 1994. Encaminbamento ao Congreuo Nacional do ato constante do Decreto
de 19 de outubro de 1994. que "Renova aconcesdo outorgada. Ridio ]omal de Slo Paulo Lida.. para
cxpkmlr ICrviço de radiodifuslo lOI1ora em onda média. na cidade de 810 Paulo. Estado de 810 Paulo·.

N' 902. de 25 de outubro de 1994. Encaminhamento ao Cnngreuo Nacional do ato constante do Decreto
de 19 de outubro de 1994. ~ue "Rcouva a autoriz&çlo da outorga deferida. Fundaç!o Ronuete Plnto.
~'!t~..:P.'n~~::':~:~:~~a':~~. imlgeus (televislol. na cidade de sao Lui.<, Estado do

N' 903. de 25 de outubro de 1994. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de informaçlles para
insUuir o julgamento da Aç10 Direta de Inconstitucionalidade n" 1.117·11600.

N' 904. de 25 de outubro de 1994. Encaminhamento ao Senado Federal. para aprcclaçlo, do noma do
Doutor MAURJCIO JOSÉ CORRÊA, ....,Ihido para exe= o cugo de Ministro do Supremo TrIbunal
Federal.

N' 90S. de 25 de outubro de 1994. EncaminhamanlO' ao Congte!lO Nacional do texto da Medlda
ProvIsdria n" 673. de 25 de outubro de 1994.

Senhor Ministro.

Repono-me à EM n" 134IMC. de 27 de setembro de 1994. por meio da
qual foi encaminhado à apreciação do Excelentissimo Senhor Presidente da República o Processo
Administrativo nl! 29100. t73941/83,juntamente com o projeto de decreto que renova a concessão
outorgada à RÁDIO JORNAL DE SÃO PAULO LTDA.. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de São Paulo-SP. para efeito de deliberação do Congresso
Nacional.

2. O referido Processo foi objeto de encammhamento ao Congresso
Nacional. por meio da MENSAGEM N" 901. de 25 de outubro de 1994. publicada no D.O. do dia
26 subseqüente.

3. Tendo em vista o tempo decomdo. e considerando que a Entidade
acha·se com vários processos pendentes. de transferênCia de cotas. impossibilitados de terem
prosseguimento. em razão de o pedido de renovação ainda não ter sido homologado. solicilO as
necessárias gestões de Vossa Excelência junto ao Congresso Nacional, no sentido de o
mtncfonado Processo ser devolvido a esle Ministério, para adoção das providênCias que o caso
requer.

Atenciosamente.

Mini

A Sua Excelência o Senhor
CLÓ~SDEBARROSCARVALHO
Ministro de Estado Chc!fe da Casa Civil da PreSidência Republica

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

AVISO/PS·GSEI (15 197

Senhor Ministro.

Brasilia. .~ de S:.c.-rnb't.-.de 1997.

DECIlETO DE 19 DE OU'lUBRO DE 1994

Renova a concesslo outorgada à RAd'lo
Jornal de 810 Paulo Ltda., para
explorar serviço de radiodiruslo
sonora em onda m~diA, na cidade de
510 Paulo, Estado de Sl~ Paulo.

O PRESIDENTE DA R.EPO'BLICA, no US9 das atribuições que
lhe" conferem os arts. 34, inciso IV, e 223 da Constituiçlo, e nos
termos do art. 62, inciso I, do Decreto nQ 88.D66,.de 26 de janeiro de
1983, e tendo ela vista o que consta do Processo na 29100.173941/83,

D E C R E TA:'

Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33,'
I 32, da Lei n2 04.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez ano., a
partir de 12 de nlaio de 1984, a concesslo defetida A R6dio Jornal de
510 Paulo Ltda., cuja outorga primitiva foi concedida A R'dio Cometa
S.A. pela Portaria UVOP n2 709, de 17 de set~Dlbro de 1951, e poste
riormente transferida para a Rádio Jornal.de São Paulo .Ltda.. para
executar, sem direito de exclusividade, serviço-de radiodlfuslo sonora
ell onda mf:dia, na cidade de Slo Paulo, Estado de 810 Paulo.

Parágrafo 6nico. A execução do serviço de radiodi!u
slo, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-6 pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes 8 seus regulamentos.

Art.'22 Este ato somente produzirA efeitos legais
3p6s deliberação do Congresso Nacional, nos termos do I 32 do art. 223
da ConstituiçAo.

Art. 32 Este Decreto entrará em vigot na data de sua
publlcaç4q.

Braz{ lia, 19d8 outubro de 1994; 1732 da lndependfn
:Ia e 1062 da' Repllbllca.

ITAMAR FRANCO
Djalma B..to. d. Morai.

Comunico a Vossa Excelência. a tim de que se digne levar ao
conhecimento da Presidência da República. que a Câmara dos Deputados, em
acolhimento à Mensagem n° 890/97. de 07 de agosto de 1997, do Poder Executivo,
deferiu a restituição do Proccsso Administrativo n° 29100.173941183. que deu
origem ao Decrelo de 19 de outubro de 1994, que "Renova a concessão outorgada à
Rádio Jornal de São Paulo Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo".

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de
alta estima e distinta consideração.

·L~ ----NELSON IRAD

P · . I
S

. . . .nrnelro- ecretano em exerClClO
1

.A Sua Excelência o Senhor

CLÓVIS DE BARROS CARVALHO

Minislro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República

BRASÍI IA-DE
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MENSAGEM N" Cl b 197

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Comunico a Vassa Excelência a restituição do Processo
Administrativo n' 29100.173941/83, que deu origem ao Decreto de 19 de outubro
de 1994, que "Renova a concessão outorgada à Rádio Jornal de São Paulo LIda.,
paro explorar serviço de radiodifusão sonoro em onda média, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo".

qual renova a pennisslo outorgada à Rádio R.gional Comunicação LIda., para .xplorar, sem direito

de exclusividad., serviço d. radiodifusão sanam .m freqüência modulada, na cidade de Ribeirlo
!'tela, Estado d. Silo Paulo, submetido à apreciação da Câmara dos ))eputados através da

MenuaCffi n' 502, de 5 de maio d. 1997.

Bmsilia, 7 de agosto de 1997.

CÂMARA DOS DEPurADOS, fG DE f#.t:..""""'I.)'ll;. DE 1997. LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.DI

Aviso n'l.021 • SUFAR/C. Civil. Presidência da República
Bruma, 7 de liosto de 1997.

Senhor Prim.iro Secretário,

Encaminho a .... Secretaria M.nsag.m do Excel.ntissimo Senhor Presid.nt. da
, República na qual solicita a restituição do Proc.sso Administrativo n' 29100.173941183, que deu
origem ao Decr.to d. 19 de outubro de 1994, que renova. concessio outorgada á iUdio Joma! d.

Silo Paulo Lida., da cidade d. Silo Paulo, Estado de Silo Paulo.

AteneiosamentC!,

S:::2g~
MinÍltro de Estado Chefe d. Casa Civil

da PresicUnci. da Repúbli~

A Sua Excelencia o S.nhor
De~utado UBIRATAN AGUIAR
Prim.i(O S.cr.tário da CAmara dos Deputados
BRAS1L1A.DF

MENSAGEM NO 891, O;: 1997
(po PODER EXECUTIVO)

Solicita a restituiçAo do Proc•••o Administrativo nQ
50830.001632/93, que deu orig~ l Portaria nO 53, de 4 de
fevereiro de 1997, encaminhada por intermédio da Mensagem nO
502, de 1997.

(DEFIRO. PUBLIQUE-SE.)

Senhores M.mbros do ConllJ'USO Nacional.

Solicito. Vossas Excelm:iu, d. confonnidad. com o Aviso n' 150, de 5 de .,.,510
de 1997, do Senhor Ministro d. Estado das Comunicações. a restiluiçJo do Processo
Administrativo n' 50830.001632193, que deu orli.m á Ponari. n' 53, de 4 de fevereiro d. 1997, a

DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE DA
REPúBLICA NO EXERcícIO DO CARGO DE

PRESIDENTE DA REPúBLICA

MENSAGEM

NO 498, de 5 de maio de 1997. Etnrninba'""'llo ao Supremo TribunalFederal de infurmações pera iDattulr
o ju!gllDlClllO do Mandado de Se&uraoça rf 22.724.

NO 499, de 5 de maio de 1997. Encaminhe_ao Supremo Tribunal Federal de.ini>rmações pera imtruír
Ojulgamento do Mandado de Seguronça n' 22.800-81160.

NO 500, de 5 de maio de 1997. Encarninbarneo1to 10 Supremo Tribunal Federal de iIllilrmoções pera inItruír
O julpmeoto do Maododo de~ n' 22.8021160.

NO 501, de S de maio de 1997. 1lc:stituiçIo 10 CoDgxesoo NlCÓJoal de 1Ul6craf>s do pRljeto de lei que,
1IlICionodo, oelrlllSlbnm.naLeirf9.4S7, de 5 dem:lÍO de 1997. '

NO S02, de 5 de maio de 1997. Encaminhornento 10 Co_ Naciooal do ato CClIlIIame da Ponaria rf
53, de 4 de ioveráo de 1997, do Mioístério das Comunicoções, que renova. permiIoIo ll\Ilorpda á Rádio
Rqiooal ComJnic:açIo Lida., pera explorar, lICtIl direito de exclusMdade, oervi;o de rodlodíliIIIo lOllOnl
_ /leqII&cia modulada, na cidade de Ribeirio PtelO, Estado de Silo Paulo.

N' 503, de 5 de maio de 1997. Encaminhamcnlo .o Co_ Naciooal do ato~ ela Ponaria rf
S6, de 4 de~ de 1997, do Mioístério dasCo~que renova. pmnisaIo OIIIOrpda à Rádio
EmisIora MusirIma LIda., pera explorar, lICtIl direito de ex.cIusMdade, oervi;o de rodlodíliIIIo SOllOtll em
bqlIbcia modulada, na cidade de Sete Laiou, Estado de MinaI GeraiI.

MinistéJ'10 das Comunicações

GABINETE DO MINISTRO

N"' 53 .. Proccuon· 50830.001632193 -RcmM ·:.cordo com o art. 33. §~. da Lei rf 4,117, de 27 deazcctode 1962. par
la (de1.I ...... partir de I' de Illaio de 199 ",nilS5o Olllorpda' ORGANIZAÇÃO RÁDIO COI.lllIADO LIDA..
poolCriormente tl2llJfcrida' RADlO REGIOI. _ COMUNICAÇÃO LIDA.. para explorar..... direi'" de -itlodc,
lCt\'iço de ra4kldirudo IOOOra ena rrcquência nlOduJada. na cídAde de Ribc:irlo Preto. Estaóo de SIo Paulo. A. ptn1'IlJdo.
ora rtncrvada. somente pro:hllk" efeitos Icpls apos dcliberaç;lO do CoqrtsIo Nacional. nos term05 do I J- do art. 223 di
COnsUllÚçJo,

N" ,~ • Proecuo nU SU7ID.OOOJ2.4/92 • Renova. de acordo com o art, 3:1.1~. da. Lei n- 4.1 17. de 27 de IJOIIO de 1%2. por
lo (dezl alUlI, • partir de 2.' de nwço de 1993•• pcnrussSo Olll~ i RÁDIO RIO GRANDE. pm ..'!pio..., "'"
direito de cxcltW\'idô1de. Jen'lço de mdlodirus.'lo sonor.l em frcquencia modulada. na cidade de Lavras. EIlado de Minas
Gerais. A pamiss4o. ora n:oovlda. ~meJ\l.e produtírã cfeilos IcpU: após ddibctaçlo lkl ConJl'tllO NKJonaI, nof,; ICl'mOIoda
§ 3- do In. 223 da ConsulWç1o.

N'" 56· Processo rt' 29104.00027:VB7 - Renova. de acordo com o art. 3J. § 3". da Lei lf' 4.111. de 27 de IJ(lItO de 1962. pClf
10 (dcl) anol.ll parlirdc 9 de agosto de: 1987.1\ pcrnúss:1o oulorpda à RÂDIO EMiSSORA MUSIRAMA LIDA. plti1

c.'tJ>Iorar. sem direito de cxcIUSi\'idadc. scrvlço de radiodífl1S1o sonora em frequêncía rnoduhtda. na cidade de Sete Lagou.
Es&:ldo de Minas Gerais. A pcrmiW:o. 0f1l renovada. somente produzirá efciloS kp.is apól dcIiberaçlo do Con~
tucionaJ. ftOI termos do • 3" do an. 123 da COnJUtwçlo,

S~RGIO MOTTA
Ministro
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I\viso n' 150 MC
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA

BraSlha. 5 d~ agosto de 1997.

Senhor Ministro.

Repono-me a EM n" 14/MC. de 4 de levereiro de 1997, por meio da
qual encaminhei aapreclaçào do Excelenussimo Senhor Presidente da. Republica a Portaria nl.!
53. de 4 de fevereiro de 1997. que renova a pennlssão outorgada à RÁDIO REGIONAL
COMUNICAÇÃO LTDA.. para explorar. sem direito de exclusividade. serviÇO de radiodifusão
sonora em freqüência modulada. na cidade de Ribeirão Preto·$P. objeto do Processo
Administratívo n:! 50830.001632:93. cUJos autos acompanharam a supracitada Exposlçào de
Motivos. para efeito de deliberação do Congresso NaCional.

2. Os referidos Ato e Processo foram objeto de encaminhamento ao
Congresso Nacional, por meIO da MENSAGEM N" 502. de 5 de mala de 1997, publicada no 0.0.
do dia 6 subseqüente.

3. Tendo em vista o falecimento do Sr. JOSÉ ADOLFO BRANCO
MOLINA. gerente e COtista majoritário da Entidade. solicito as necessarias gestões de Vossa
Excelência junto ao Congresso Nacional. no sentido de o mencionado Processo ser devolvido a
este Ministério. para que possa ser procedida a transferêncla indireta da pennissão que o caso
requer. ~ possibilitar que o processo de renovação ~eja rct:slruturndo. instruind<Hl com u
documentação merente as altcrnçõt:s contratuais pcnmentes.

AtenCiosamente.

1\ [;l2{;
/ SÉ~IO MOTTA

Ministro de Estado das Comunicações

A Sua ExcelênCia o Senhor
CLÓVIS DE BARROS C\RVALIIO
Ministro de Estado Chefe da Casa CiVil da Presldênclll Rcpublica

COJ11unico a Vossa Excelência a restituição do Processo
Administrativo nO 50830.001632/93, que deu origem à Portaria nO 53, de 04 de
fevereiro de 1997, a qual renova a permissão outorgada à Rádio Regional
Comunicação Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ribeirão Preto, Estado
de São Paulo.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, '\G DE ~t..--n->q<,.v DE 1997.

Aviso n"1.022 - SUPARlC. Civil.

Brasília, 7 de agosto de 1997.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual solicita a restituição do Processo Administrativo nO 50830.001632/93, que deu
origem à Portaria nO 53, de 4 de fevereiro de 1991, a qual renova a pennissão outorgada à Rádio

Regional Comunicação Ltda., da cidade de Ribeirão Preto. Estado de São Paulo.

Atenciosamente.

AVISO/PS-GSEI CJ~ 197 Brasília, ·1 Co de "",úl..-rnlJA..Ule 1997.

:Sennor Ministro,

Comunico a Vossa Excelência, a fim de que se digne levar ao
conhecimento da Presidência da República, que a Câmara dos Deputados, em
acolhimento à Mensagem nO 891/97, de 07 de agosto de 1997, do Poder Executivo,
deferiu a restituição do Processo Administrativo nO 50830.001632/93, que deu
origem à Portaria n° 53, de 04 de fevereiro de 1997, a qual renova a permissão
outorgada à Rádio Regional Comunicação Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de
alta estima e distinta consideração.

A Sua Excelência o Senhor

CLÓVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República

BRASÍIJA-DF

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

MENSAGEM NO 927, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Tratado
de Proibiçaó Completa de Testes Nucleares (CTBT); concluído em
Nova York, em 24 de setembro de 1996.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

De confonnidade com o disposto no anigo 84. inciso VIII, da Constituição Federal,

submeto il elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos da

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGIDAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASlLIA-DF.
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SenIIor Ministro de ESlJldo das Relações Exteriores, o texto do Tratado de Proibição Completa de
Telles Nucleares (CTBT), concluído em Nova York, em 24 de selembro de 1996.

2. Há quatro décadas, o Brasil, juntamente com a maioria

dos membros da comunidade internacional, tem advogado a conclul>ilo

do CT8T. Ainda que o tratado não se destine à destruição dos

arsenais das potências nuclearmente armadas, a cessação dos testes

certam.ente impedirá o aprimoramento das bombas atômicas.

Guerra Fria impediu que durante muitos anos se

Brasília, 1 9 de agosto de 1997

3. o cenário de enfrentamento que caracterizou per1odo da

discutisse

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

seriamente a possibilidade de concluir o C'1'BT. As superpotências

continuaram aumentando e sofisticando seus arsenais, até que, no

iniciq dos anos ao, a União Soviética e os Estados Unidos, juntos,

o fim da Guerra Fria abriu perspectivas favoráveis no

tipos, às quais se somavam ainda os arsenais das demais potências

nucleares: França, Reino Unido e China.
CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

detinham mais de 30 mil ogivas nucleares, de variados

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

campo do desarmamento e permitiu que se contemplasse a

possibilidade da interdiçào total de testes nucleares. Foi nesse

contexto que, em 1993, a Assembléia Geral das Nações Unidas

encarregou a Conferência do Desarmamento, com sede em Genebra, de

iniciar as negociações propriamente ditas do CTBT.

Comissão Preparatória da referida organizaçào.

Respeitosamente,

necessidade de, no mais breve prazo possível, ser concluído um

tratado que vise â eliminação de todas as armas nucleares, a

exemplo do que foi feito em relação às a~~~ químicas. o Brasil

sempre lutou pelo desarmamento nuclear geral e completo, sob

estrito controle internacional, e continuará a fazê-lo. A conclusáo

do CTBT deve ser vista como uma etapa importante no processo de

busca de maior seguranca internacional.

7. Â luz do exposto, tenho a honra de subm.eter a Vossa

Excelência projeto de Mensagem ao congresso Nacional, na qua.l se

propõe a ratificação pelo Governo brasileiro do Tratado em apreço,

cujo texto, traduzido para o Português, se encontra aneXo.

o Brasil continua a defender, em diferentes foros, a

Aos poucos foi possível chegar a um texto equilibrado,

6.

5.

que é por certo o melhor que se poderia conseguir nas atuais

circunstãncias. Trata-se de instrumento com vocação universal,

verificável e não-discriminatório, já que a proibição de testar se

aplica a todos os países. Está prevista a criação de ulI.a

organização internacional, com sede em Viena, para acompanhar a

implementação do C'1'BT. O Brasil tem participado dos trabalhos da

CAPÍTULO II
Do Poder Executivo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 - Compete privativamente ao Presi~ente da
República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
. H - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a

direção superior da administração federal;
IH - iniciar o procesSo legislativo, na forma e nos

casos previstos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da

administração federal, na forma da lei;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e

acreditar seus representantes diplomáticos;
VIII celebrar tratados, convenções e atos

internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sitio;
X - decretar e executar a intervenção federal;

Excelent1ssillo Senhor Presidente da Repl1blica.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS M' aM IMRE DE 11 DE AGOSTO DE 1"7, DO IR.
""liTRO DE ESTADO DAI RELAÇÕES EXTERIORES

'1'1ve a honra de assinar, em nom8 do Governo brasileiro,

no dia 24 de setembro de 1996, em cerimônia realizada em Nova

~~'~
LUIZ FELIPE REIA

Ministro de Estado das Relações Exteriores

TRATADO DE PROIBIÇÃO COMPLETA DOS TESTES NUCLEARES
A AUTENTICA
O DAS R AÇ ES EXTERIORES

_._...._,~de de 1~

o Tratado de Proibiçio Complete de Testes Nucleares,York,

conhecido por suas iniciais ell l1nqua inqleaa CTIlT

('COIlprehensive Nuclear Test Ban Treaty').
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TRATADO DE PROIBiÇÃO COMPLETA DOS TESTES NUCLEARES

PREÀMBULO

Os Estados Partes deste Tratado (doravante denominados "os Estados Partes"),

~ os acordos internacionais e outras medidas positivas dos últimos anos no campo do
desarmamento nuclear. inclusive a redução dos arsenais de armas nucleares, bem como na esfera da
prevenção da proliferação nuclear em todos os seus aspectos,

~ a importância da plena e imediata implementação de tais acordos e medidas.

~ de que a presente situação internacional oferece uma oportunidade para I tomada de
medidas adicionais eficazes em favor do desannamento nuclear e contra a proliferação de aonas nucleares
em todos os seus aspectos, e~ sua intenção de tomar tais medidas.

~ portanto a necessidade de esforços continuas. sistemáticos e progressivos para
reduzir globalmente as armas nucleares, com o objetivo final de eliminar essas armas e de promover o
desarmamento completo e geral sob estrito e efetivo, controle internacional,

Reconhecendo que a suspensão de todas as explosões experimentais de armas nucleares e
qualquer outra explosão nuclear, ao restringir o desenvolvimento e o aprimoramento qualitativo de armas
nucleares e pôr fim ao desenvolvimento de novos tipos avançados de annas nucleares, constitui uma
medida eficaz de desannamento e nàoaproliferação nucleares em todos os seus aspectos,

Reconhecendo, ainda, que o término de todas essas explosões nucleares constituirá passo
sigrúficatívo na implementação de um processo sistemático de consecução do desannamento nuclear,

~de que o meio mais eficaz para obter o fim de testes nucleares consiste na conclusão
de um tratado de banimento de testes nucleares universal, abrangente e internacional e eficazmente
verificável, que há muito tem sido um dos objetivos da mais alta prioridade da comunidade internacional
na área do desannamento e da não-proliferaçio,

~ as aspirações expressas pelas Partes no Tratado de Proibição de Testes de Armas
Nucleares na Atmosfera, no Espaço Cósmico e Sob a Água, de 1963, buscando alcançar a suspensão,
para sempre, de todas as explosões experimentais de annas nucleares,

Observando também as opiniões expressas de que este Tratado poderá contribuir para a proteção
do meio ambiente,

AfimlJ.nd.2 o propósito de atrair a adesão de todos os Estados para este Tratado e o objetivo deste
de contribuir eficazmente para a prevenção da proliferação de armas nucleares em todos os seus aspectos,
para O processo de desannllffiento nuclear e, consequentemente, para o fortalecimento da paz e segurança
internacionais,

Convieram no seguinte:

ARTIGO I
OBRlGAÇÕES BÁSICAS

I. Cada Estado Parte compromete--se a não realizar nenhuma explosão experimentai de anuas
nucleares ou qualquer outra explosão nuclear e a proibir e impedir qualquer explosão nuclear em quaJquer
lugar sob sua jurisdiçã.o ou controle.

2. Cada Estado Parte comprometease ainda a abster-se de causar. encorajar ou de qualquer modo
participar na realização de uma explosão experimental de anna nuclear ou de qualquer outra explosão
nuclear.

ARTIGO 11
A ORGANIZAÇÃO

A. DISPOSITIVOS GERAIS

1. Os Estados Partes, por meio deste, estabelecem a Organização do Tratado de Proibição Completa
dos Testes Nucleares (doravante denominada "A Organização") para atingir o objeto e o propósito deste
Tratado, para assegurar a implementação de seus dispositivos, incluindo aqueles relativos à verificação
internacional da observância ao Tratado, e para. prover um foro para consulta e cooperação entre os
Estados Partes.

2. Todos os Estados Partes serão membros da Organização. De um Estado Parte Dia será retirada a
sua participação na Organização.

3. A sede da Organização serã em Viena. na República da Áustria.

4. Ficm estabelecidos como órgãos da Organização: a Conferência dos Estados Partes, o Conselho
Executivo e o Secretariado Técnico que incluirá. a Centro Internacional de Dados.

5. Cada. Estado Parte cooperari. com a Organizaçio no exercicio de SUIS funções de acor40 com
este Tratado. Os Estados Partes consultaria diretamente entre si ou por meio da Organização ou de
outro procedimento internacional adequado, incluive no quadro da Nações Unidas e de acordo com sua
Carta., sobre qualquer assunto que possa ser levantado relativo ao objeto e ao propósito deste Tratado ou
à implementaçio de seus dispositivos.

6. A Organizaçio conduzirá suas atividades de verificação previstas neste Tratado da maneira
menos intrusiva possível que seja consistente com a realização oportuna e eficaz de seus objetivos.
Requisitará somente as infonnaçôes e 05 dados necessários para cumprir suas rellpOnsabilidades de
acordo com este Tratado. Tomará todas as precauções para proteger a confidencialidade da infonnaçio
sobre atividades e instalações militares e civis que cheguem a seu conhecimento durante a implernentlçio
deste Tratado c, panicularmente, respeitara os dispositivos de confidencialidade dispostos neste Tratado.

7. Cada E.tado Parte tratará C<lmo confidencial e dará tratamento e.peciaI às inforrnoçõe. e dado.
que receber em C<lnfiança da Organizaçio em relação á implementação deste Tratado. Lidari C<lm estas
infonnações e dado. exclusivamente em relação a seus direito. e obrigações sob este Tratado.

8. A Organizaçio. como entidade indep<ndente. buscaIá utilm • experiência e instalações
existentes, de modo apropriado, e aperfeiçoará ao máximo a eficiencia de gastos, por meio de
entendímentc.s cooperativos com outras organizações internacionais. como a Agência Internacional de
Energia Atômica. Estes entendimentos, excluindo aqueles de natureza contratual e comercial secundária e
usual, serio estabelecidos em acordos a serem submetidos á Conferência dos Estados Partes para
.provação.

9, Os custos das atividades da Organização serão pagos anualmente pelos Estados Partes de acordo
com a ~s.cata de contribuiçães das Nações Unidas, ajustada de fonna a levar em consideração diferenças
de partiCipação entre as Nações Unidas e a Organização.

10. As.contribuições financeiras dos Estados Partes para a Comissão Preparatoril1 serão deduzidas de
uma maneJra adequada de suas contribuições para o orçamento regular.

11. . Um membro da Orgarri.zlição que esteja em atraso no pagamento de sua contribuição fixada para a
O~çio, nela n.ào terá voto se a quantia.em atraso for igual ou exceder a contribuição devida relativa
a05 dOIS anos antenores., completos. A Conferência dos Estados Partes podeci. entretanto. pennitir que
~:em~:~:o~Q[e. caso concorde em que a falta de paglU1lento é devida a condições fora do controle

B. A CONFERENCIA DOS ESTADOS PARTES

CQmposicio Procedimentos e Tomada de Dectsões

12. A Conferência dos Estados Partes (doravante denominada "A Conferência.") será composta por
todos os Estados Partes. Cada Estado Parte terá um representante na Confe:rência. o qual poderá ser
acompanhado por suplentes e assessores.

1~. A sessão inicíal da Conferência será convocada pelo Depositário até 30 dias após a entll'''n em
Vlgor deste Tratado.

14. ..A Conferência se reunirá em sessões ordinárias, que se realizarão anualmente, salvo decisão em
contrano

15. Uma sessão especial da Conferência será convocada:

(a) Quando decidido pela Conferência;

(b) Quando requerido pelo Conselho Executivo~ ou

(c) Quando requerido por qualquer Estado PlU1e e apoiado peja maioria dos Estados Partes.

A sessão ~special será convocada no prazo de 30 dias após a decisão da Conferência, o pedido do
Co~selho Executivo ou a obtenção do apoio necessário, salvo especificado de outro modo na decisão ou
pedido.

16. A Conferência também poderi ser convocada na foona de Conferência de Emenda. de acordo
com o Artigo VII.

17. A Conferência também poderá ser convocada na fonua de Conferencia de Revisão de acordo
com o Artigo VIII. •

18. As Sessões realizara,se..io na sede da Organização, exceto se a Conferência decidir de outro modo.

19. A Conferência adotará um regimento. No inicio de cada sessão, seria eleitos um Presidente e
outros Membros da Mesa necessàrios. Ocuparão o cargo até um novo Presidente e outros Membros da
Mesa serem eleitos na sessão seguinte.

20. Amaioria dos Estados Partes constituirá um quorum.

21. Cada Estado Parte terá um voto.

22. A Conferência tomarit. decisões em assuntos regimentais pela maioria dos membros presentes e
votantes. Decisões em assuntos de substância serào tomadas na medída do posu,,'el por consenso. Se o
consenso não for obtido quando um assunto precisar de decisão, o I?residente da Conferencia adiara
qualquer votação por 24 horas e. durante este periodo de adimento, fará todos o~ esforços para facilitar
a obtenção de consenso e se reponarã à Conferência antes do término desse penoão. Se o consenso não
'for poSSÍvel ao termino de 24 horas. a Conferência decidirá por maioria de dois terços dos membros
presentes e votantes. salvo especificação contrária neste Tratado. Se houver dúvid:L se uma questão é ou
nio de substância. essa matéria será tratada como sendo de substância exceto s~ lar decidido de outro
modo pela maioria requerida para decisões em assuntos de substância.

23. No exercido de sua função de acordo com o parágrafo 26 (k), a Conferência tomará a decisão de
incluir qualquer Estado na lista de Estados contida no Anexo I deste Tratado de acordo com o
procedimento para decisões sobre .questões de substância determinado no-parágrafo 22.

Em que pese o parâgrafo 22. a Conferência decidirá por consenso sobre qualquer outra alteraÇão
no Anexo I deste Tratado.

Poderes e Funções

24. A Conferêncía será o principal órgão da Organização. Ela considerará questões. assuntos e temas
no àmbito deste Tratado. inclusive aqueles relacionados aos poderes e funções do Conselho Executivo e
do Secretariado Técnico, de acordo com este Tratado. Poderá fazer recomendações e tomar decisões
sobre quaisquer questões, assuntos ou temas no âmbito deste Tratado levantados por um Estado Parte ou
levados á sua atenção pelo Conselho Executivo,
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25. A Conferência supervisionará a implementação e observará o cumprimento deste Tratado e agirá
de modo a promover seu objeto e seu propósito> Também supervisionará. as atividades do Conselho
Executivo e do Secretariado TêcIÚCO e poderá estabelecer diretrizes para amhos no exercicio de suas
funções.

26. A Conferência deverá:

(a) Considerar e adotar o relatórin da Organização na implementação deste Tratado, o programa
anual e o orçamento da Organizaçio submetidos pelo Conselho Executivo, e também conJiderar outros
relatórios:

(b) Decidir a escala de contribuições financeiras a serem pagas pelol Estados Partes de acordo
com o parigrafo 9;

(c) Eleger os membros do Conselho Executivo~

(d) Nomear o Diretor-Geral do Secretariado Técnico (doravante denominado "o Diretor-Geral");

Ce) Considerar e aprovar o regimento do Conselho Executivo. por este submetido;

St) Considerar e examinar desenvolvimentos cientificos e tecnológicos que possam afetar a
execuçao deste Tratado. Neste contexto, a conferência pode orientar o Diretor-Geral a estabelecer urm
Junta de ~sessoria Cientifica para permitir que ele ou ela, no exercicio de 54115 funções., possa deu'
parece~ abahzado em areu de ciencia e tecnologia pertinentes a este Tratado. a Cornerência. ao Consellio
~xecutivo ou aos Estados Partes, Neste caso, a Junta de Assessoria Cientifica seta composta de peritos
Independentes que sirvam em sua capacidade pessoal e Sejlfll nomeados, se~ndo 05 tennos de referencia
adotados pela Conferência. com base em seus conhecimentos e experiência nos ramos cientificos
especificas pertÍnentes aimplementaçio deste Tratado;

. (g) Tomar ~ medidas necessarias para assegurar a observância a este Tratado e corrigir e
reme(ilar qualquer situação que contrarie os dispositivos deste Tratado. de acorao com o Artigo V;

. . ~h) Considerar e aprovar em sua sessão inicial quaisquer propostas de acordos, entendimentos,
diSPOSitiVos. procedimentos, manuais operacionais. diretrizes e quaisquer outros documentos elaborados
e recomendados pela Comissão Preparatória;

(i) Considerar e aprovar acordos e entendimentos negociados pelo Secretariado Técnico com
Estado~ Partes. oUtros Estados e organizações internacionais a serem concluídos pelo Conselho
Executivo em nome da Organização de acordo com o parágrafo 38 (h);

G> Estabelecer tantos órgãos subsidiários quanto achar necessirio para o exercicio de suas
funções de acordo com este Tratado; e

(k) Atualizar o Anexo I deste Tratado, como apropriado. de acordo com o parágrafo 23.

C. O CONSELHO EXECUTIVO

Composição Procedimentos e Tomada de Decisões

27. O Conselho Executivo será composto por 51 membros, Cada Estado Parte terá o direito. de
acordo com os preceitos deste Artigo, de servir no Conselho Executivo.

~8. . ,Considerando a necessidade de uma distribuição geográfica equitativa. o Conselho Executivo
IDcIUlra:

(a) Dez Estados Partes da África;

(b) Sete Estados Partes da Europa Oriental;

(c) Nove Estados Partes da América Latina e Caribe;

(d) Sete Estados Partes do Oriente Médio e Ásia do Sul~

(e) Dez Estados Partes da América do Norte e Europa Ocidental; e

(f) Oito Estados Partes do Sudeste Asiático, o Pacifico e Extremo Oriente.

Todos os Estados em cada. uma das regiões geogr8ficas acima estio listados no Anexo I deste
Tratado. O~xo 1deste Tratado serà atualizado, confonne a conveniência, pela Conferência. de acordo
com 05 paragrafos 23 e 26 (k). Ele não estari sujeito a emendas ou mudInças conforme os
procedimentos contidos no Artigo VII.

29. > Os me~br05 do Conselho Executivo serão eleitos pela Conferencia. Neste sentido, cada regiio
geogr~ca deSignara Estados Panes daquela região para eleição como membros do Conselho Executivo.
do seguIDte modo'

(a) Pelo menos um terço dos assentos alocados a cada região geogritica seria preenchidos.
lev~do-se em consideração os interesses políticos e de segurança. por Estados Partes dessa rcgíio
deSignados com base nas capacidades nucleares pertinentes a este Tramdo como detenniIUldo por
infonnações internaCionais assim como todos e quaisquer dos seguintes criterios na ordem de prioridade
determinada por cada região:

(i) Número de instalações de monitoramento pelo Sistema de Monitoramento Internaciona.l~

(ii) Conhecimento e experiência em tecnologia de monitoramento~ e

(iii) Contribuição para o orçamento anual da Organização;

. .(b) Um dos assentos alocados a cada região 'geográfica. será ocupado. segundo criterio de
rotatiVIdade, pelo Estado Parte que figure em .pqmeiro lugar por ordem alfabética na língua inglesa dentre
os ~stados Partes des~ região que: n~o, hajam selYido como ~~ros do Co~o Executivo pelo maior
penodo de tempo desde que se tomaram Estados Partes ou desde seu último mandato, qualquer que seja

o menor, Um Estado Parte designado nesta base pode abrir mio de seu assento, Neste caso, esse Estado
Parte submeterá uma cara de renúncia ao Diretor-Geral e o anento será preenchido pelo Estado Parte
seguinte na ordem estabelecida neste sub parãgrafo; e

(c) Os assentos restantes alocados a cada região geognifica seria preenchidos pelos Estados
Partes designados dentre todos os Estados Partes dessa região por rodízio ou eleições.

30, Cada membro do Conselho Executivo terá um representante no Conselho Executivo que pode ser
acompanhado de suplentes e assessores.

31. Cada membro do Conselho Executivo ocupará o cargo a partir do final da sessio da Conferencia
na qual este membro foi eleito até o término da segunda scssio ordiniria anual da Conferência seguinte,
exceto para a primeira eleiçio do Conselho Executivo, quando 26 membros seria eleitos para ocupar
cargos até o ténnÍno da terceira se55io regular anual da Conferência. respeitadas as proporções
numéricas estabelecidas conforme descritas no parâgrafo 28.

32. O Conselho Executivo elaborará seu regimento e submete-Ios~á à Conferência para aprovaçio.

33. O Conselho Executivo elegerá seu Presidente dentre seus membros,

34. O Conselho Executivo reunir~se-á em sessões ordinárias, Nos intervalos das sessões ordinirias,
ele reunir-se-í conforme seja necessàrio para o exercício de seus poderes e funções.

35. Cada. membro do Conselho Executivo terá um voto.

36. O Conselho Executivo decidirá sobre assuntos de procedimento por· maioria de; todos 05 seus
membros. O Conselho Executivo decidirá sobre questões de substância por maioria de dois terços de
todos 05 seus membros.. salvo disposto em contrârio neste Tratado, Quando houver dúvida sobre se uma
queltio é de substância ou nio. essa questio será tratada como sendo de substincia exceto decisio
contrária da maioria requerida para decisões em matérias de substância.

Poderes e FunçÕes

37, O Conselho Executivo será o órgão executivo da Organização. Será resoonsavel junto à.
C~"!erencia. Exercera os poderes e funções a ele delegados de acordo com este rratado. Para tanto.
agira confonne as recomendações. decisões e diretrizes da Conferência e assegurará sua continua e
adequada implementação.

38. O Conselho Executivo deverà:

(a) Promover a eficaz implementação deste Tratado e a observância ao mesmo;

(b) Supervisionar as atividades do SecretaIjado Técnico;

.. (~) Fazer as recomendações necessàrias 'ã Conferência para sua consideração de propostas
adiCloDlls para promover os objeto e propósito deste Tratado;

(d) Cooperar com a Autoridade Nacional de cada Estado Parte;

. (e) Con5Íderar e submeter à Conferência a minuta do programa anual e do orçamento da
Orgaruzaçio. a minuta de relatório da Organizaçã.o sobre a implementação deste Tratado, o relatório
sobre a realização de SU85 própriu atividades e outros relatórios que considere necessários ou que a
Conferencia possa requisitar.

(f) Tomar as providências necessárias para a realização das sessões da Conferência., incluindo a
preparação da minuta de agend~

(g) Examinar propostas de alterações em questões de natureza adnúnistrativa ou técnica. no
Protocolo ou seus Anexos, e tàzer recomendações aoS Estados Partes sobre sua adoção;

(h) Concluir. com aprovação previa da Conferência. acordos ou entendimentos com os Estados
~artes, outros Estados e organizações internacionais em nome da Organização e supelVÍsionar sua
Implementaçio, exceto acordos e entendimentos mencionados no subparágrafo (i);

(i) Aprovar e supervisionar a execução de acordos ou entendimentos relacionados i
implementação das atividades de verificação dos Estados Panes e outros Estados; e

. (j) Aprovar quaisquer novos manuais de operação e qualquer mudança nos manuais de operaçio
eXistentes que possam ser propoMOS pelo Secretariado Técnico.

39. O Conselho Executivo pode requerer uma sessão especial da Conferência.

40. O COII!dho Executivo deveri:

. (I) Facilitar I cooperação entre Estado. Partes e entre estes e o Secretariado Técnico, em relaçio
••mplementaçio deste Tratado. por meio do interc1mbio de infonnaç5es;

(b) Facilitar consultu e esclarecimentos entre os Estados Partes de acordo com o Artigo IV; c

(c) Receber. considerar e agir sobre pedidos de, e relatórios sobre, inspeções ín loco de acordo
com o Artigo IV.
41. O Conselho Executívo considerará qualquer preocupação expressa por um Estado Pane sobre
possível nio observància a. este Tratado e abuso dos direitos estabelecidos por este Tratado. Para. tanto.
o Conselho Executivo consultara. os Estados Partes envolvidos ~. de modo arieouado. pedirá que um
Estado Parte tome medidas para corrigir a situação dentro de um prazo detern:m3t.io Na medida em que
o Conselho Executivo considerar outra ação necessária, tomara. mter alia, LUn! ou mais das seguintes
medidas:

(a) Notificar todos os Estado Partes sobre a questão ou o assunto;

(b) Chamar a atenção da Conferencia para a. questio ou o assunto;
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(c) Fazer recomendações â Conferência ou agir. quando apropriado. -:m rc!açio a medidas para
corrigir a SÍluaçio e assegurar que sejam obedecidas. de acordo com o Artigo V

D. O SECRETARIADO TÉCNICO

42. O Secretariado Técnico assi5tiri aos Estados Partes na implement&Çio deste Tratado. O
Secretariado Técnico assistirã a Conferência e o Conselho Executivo no desempenho de suas funções, O
Secretariado Técnico realizara a verificação e outras funções a ela confiadas por este Tratado. assim
como aquelas funções a ela delegadas pela Conferência ou pelo Conselho Executivo, de acordo com este
Tratado. O Secretariado Técnico incluira. como parte integrante, o Centro Internacional de Dados.

43. As funções do Secretariado Técnico em relação à verificação da observància a este Tratado. de
acordo com o Artigo IV e o Protocolo, incluem mter alia:

(a) Ser responsável pela supelVÍsio e coordenaçio da operação do Sistema Internacional de
Monitoramento;

(b) Operar a Centro Internacional de Dados;

Cc) Receber. processar, analisar e relatar rotineiramente os dados do Sistema Internacional de
Monitoramento;

(d) Prestar Msistêncill técnica e apoio paIll a instala.ção e a operaçio de estações de
monitoramento;

Ce) Assistir o Conselho Executivo facilitando consultas e esclarecimentos entre Estados Partes;

(I) Receber requerimento. para inJpeçõ.. in loco e dar-lhes andamento. fa<ililllldo ao Conselho
Executivo a consideraçio de tai. pedidos; preparar e dar apoio técnico durante impeções in loco •
informar O Conselho Executivo;

(g) Negociar acordos ou entendimentos com EstadOl Partes. outtos EstIdos-.~
internacionais, e celebrar com Estados Partes ou outros Estados. sujeito à aprovaçio prévia do ConseIpo
Executivo, acordos ou entendimentos relativos a atividades de verificaçio; e

(h) Assistir os Estados Partes por intennédio de !Uas Autoridades Nacionais em outras questões
de verificaçio objeto d...e Tratado.

44. O Secretariado Técnico desenvolverà e manterá. sujeito à aprov~1J do Conselho Executivo.
manuais de operaçio para orientar a operação dos vários componentes do regime de verificaçio. de
acordo com o Artigo IV e o Protocolo, Estes manuais não constituirão parte! intel]:rantcs deste Tratado
ou do Protocolo e podem ser modificados pelo Secretariado Técnico, sujeito a aprov&çio do Conselho
Executivo, O Secretariado Técnico infonnari. prontamente aos Estados Partes qUllsquer alterlÇÕCS nos
manuais de op~ração.

45. As mnções do Secretariado Técnico em relaçlo a assuntos administratlvoS incluiria:

(a) Preparar e submeter ao Conselho Executivo as propostas de programa e orçamento da
Organizaçio;

(b) Preparar e submeter ao Conselho Executivo o relatório preliminar da Organizaçio sobre a
implementação deste Tratado e outros relatórios que a Conferência ou o Conselho Executivo possam
solicitar;

(c) Dar apoio administrativo e técnico â Conferência. ao Conselho Executivo e a outros órgiol
subsidiários;

(d) Enviar e receber comunicados em nome da Organização relativos à implementaçio deste
Tratado; e

Ce) Cumprir as responsabilidades administrativas relacionadas a quaisquer acordos entre a
Organízaçio e outras organizações internacionais.

46. Todu as solicitações e notificações dos Estados Partes para a Organizaçio seria transmitidos por
intermédio de suas Autoridades Nacionais para o Diretor~Geral. Requerimentos e notificações seria
ClCl'Ítos em uma das linguas oficiais do Tmtado. Em sua resposta. o Dirctor-Geral utilizará a língua da
soticitaçio ou notificação enviada.

47. Quanto às responsabilidades do Secretariado Técnico na preparação e apresentaçlo ao Conselho
Executivo da minuta do programa e do orçamento da Organização. o Secretariado Técnico determinará.
rnanteri uma contabilidade transparente de todos os gutos de cada instaiaçio integrada ao Sistema
Internacional de Monitoramento. Tratamento semelhante 20 conferido à minuta de programa e do
orçamento será dado a todas as outras atividades da Organização.

48 O Secretariado Técnico infonnará prontamente o Conselho Executivo de quaiJquer problcmas
que Ilujam em relaçio 50 desempenho de suas funções que cheguem ao seu conhecimento na reaIizaçio
de IUU atividades e que tenha .ido incapaz de resolver mediante consultas com o E.tado Parte envolvido.

49. O Secretariado Técnico será composta· por um Diretor-Gcn!I. que será seu ehefe e direto<
administrativo. e por pessoaJ científico. tecnico e outros conforme a necessidade. O Diretor~Geral será
nomeado pela Conferência mediante indicaçio do Conelho Executivo. para um mandato de quatro anos,
renovivel para um ilnico mandato. O primeiro Diretor-Geral seri. nomeado pela Conferência em SUl

primeira ses5lo por recomendação da Comi.são Preparatória.

50. O Diretor-Geral será re.ponsável petIJlle a Conferência e o Conselho Executivo pela nomeação
dos funcionário. e pela o<ganjzaçio. funciánamento do Secretariado Têcnieo. A consideração principal
na contratação do. funcionarios e na determinaçlo da condições de tribal"" será a necessidade de
ascegurar os mais altos niveis de perícia. experiência. cliciênciL compercnci:l l.: :megridade..Somentc
cidadãos do. Paises Pane serviria como Diretol'-Geral. como inspetores 00 como membros du equipes
profissional e administrativa. Será levada em consideração a imponincia de recrutar o pessoal na mais
ampla b... geográfica possivel. O~o será oriernado pelo pri"'••," -I. que o peuoa1 será
mantido no ntetto< 00tnet0 possivelllUl o~ adequado du respons:toliltiades do Secretariado
Técnico. .

5I. Após COlUU!ta ao Conselho Executivo. o Diretor-Geral poderá. confonne apropriado. estsbcleeer
grupo. de trabalho temporário. formados por especialislu cienrificos para fazer recomendações sobre
questões especificu.

52. No desempenho de suu funções. o Diretor-Gcral. os inspetores. os auxiliares de inspeção e os
fullCionários não buIçari\o nem recebetiloi~ de qualquer Governo ou de qualquer outra origem
alheia à Organizaçio. Eles evitarlo qualquer açio que possa refletir negativamente sobre suas posições
como funcionários internacionais rcsponsaveis somente perante aOrganizaçio. O Diretor-Geral assumirá
a responsabilidade pelu atividades du equipes de inspeção.

53. Cada Estado Pane respeitará o caráter exclusivamente internacional du responsabilidades do
Diretor-Geral. dos inspetores. dos auxiliares de inJpeÇi\o e dos funcionários•• nio bulCltlÍ infuenciá-Io.
no desempenhq de suu r~idades.

PRlVlLEGIOS E IMUNIDADES

54. No tenitório ou em qualquer oulro lugar sob juriadiçilo ou conlrole de um Estado-Membro. a
O~io BO~ da condiçio lep1 e dOI privilégios c imunidades necessiriOI ao exercício de suas

•. funções.

55. De\Caados dos Estado. Panes. jUlllamcnte com seus suplentes e wessores, repr....tan!.. de
membros eleitos para o Consdho Exec\ltivo. jUlllunente com seus supl...... wessores. o .~r~or
Geral. os inspeto<C5, OS MIXiIiaras de~ e funcioaários da Organizaçio gowio do. pnvdeglOs e
ilOOllidad.. necessários ao .....cicio independente d. RIU funções em relação i Organizaçi\o.

56. A condiçio lepI. os priviléaios e imunidades referidos neste artigo seria definidos em acordo.
entre a Organízaçio e os Estado. Partes assim como em um acordo enlre a Orpnizaçi\o e o Estado no
qual a 0rpnizaçiI0 esta sediada. TaiI acordos seria collJiderados e aprovados de acordo co,!, o
parájjrafo 26 (h) e(i).

57. NIo obstaIlt. os paráarafOl 54 e 55. os privilêgios e imunidad" gozados pelo Diretor-Geral. os
ÍN{letOtes, o. awáIiares de inspeçIo e os 6Incionírios do Sectelaríado Técnico durante a conduçilo de
atividades de verificaçIo seria aqueles estabelecidos no Protocolo.

ARTIGO 111
MEDIDAS NACIONAIS DE IMPLEMENTAÇ}.O

I. Cada Estado Parte. de acordo com ..... procedlmenlos constitucionais, tomará as medidu
nec:aIárias llUI implementar SUl obrigações sob .... Tratado. Em especial, tomará as medidu
nec:aIárias llUI;

(a) Proibir que pessou fisicas OU juridiçu exerçam, em seu tenltório ou em qualquer outro lugar
sob SUl jurisdiçilo reconhecida pela lei intcmaciOllll. qualquer atividade proibida ao Estado Pane sob este
Tratado:

(b) Proibir que pessou fisicu 00 juridicu exerçam qualquer atividade d.... gineto em qualquer
IUIIM sob seu control.: e

Cc) Proibir. confonne a lei intemacionaJ. que pessoas fisicu que tenham sua cidadania exerçam
tais atividad.. em qua1qucr lugar.

2. Cada Estado Parte coopewá com outros Estados Partes e proporcionará a forma sdequada de
assistência legal para facilitar a implernentaçlo du obrigações estipuladu no parágrafo I.

3. Cada Estado Parte infomwi a Orpni2açlo du medidu lomadas em observância a este Artigo.

4. Para eumprlr SUIS obripçõc. sob este Tratado. cada Estado Parte designará ou estabelecerá uma
Autoridade Nacional • disso infomwi a Orpnizaçio por ocuiIo da ...rada em vigor do Tratado. A
Autoridad. Nacionai servirá como pont() central d. ligaçlo com a Organizaçilo e com outros Estsdns
Partes.

ARTIGO IV
VERIFlCAÇ}.O

Ao. DISPOSiÇÕES GERAIS

1. Para verificar a oblervincia a este Tratado, um regime de verificaçio será estabelecido,
compreendendo os seguintes elementos:

(a) Um SistClDl Intcmacional de Moniroramento:

(b) ConsuIl... Esclarecimelllos;

(c) IIIIpeÇÕCI illIOC1J; •

(d) Medid.. para. confiança.

Por ocuilo da entrada em vigo< deste Tratado. o regime de verificação deverá ser capaz de
atCtldcr os requisitos de verificaçio previstos nest. Tratado.

2. As atividades de verificaçIo tcrlo por base infonnações objetivu. serio Ilmitadu ao objeto deste
Tratado • seria realizadas com base 110 pIeIlCl respeito pela soberania dos Estados Partes e do modo
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mellOI intruJivo pouiveI consilttnle com a realização eficiente e oportuna de .....a objetivoa. Cada
Ealado PIMIi>Iler-.á de qualquer abuoo do direito de verificação.

3. CIda Eatado PIM compromel...... de acordo com este Tratado, por intennédio de sua
AuIoridade NacioaaI estabelecida seguDdo o Anigo li!, parágrafo 4, a cooperar com a 0rganizAçi0 e
com outros Estadoa PIMa pua làciIilar a verificaçio da oboervànoia a este Tratado, de maneira a. inttr
alia:

(a) Estabelecer as instalações necessárias para pllrticipar destas medidas de verificaçio e
estabelecer a comunicaçio necessária;

(b) Fornecer as informações obtidas ~as estações nacionais que tàzem pllrte do Sistema
Internacional de Monitoramento;

Cc) Participar, de forma apropriada. de um processo de consultas e esclarecimentos;

(d) Permitir li. realização de inspeções in loco; e

(e) Pllrticipar, de fomaapropriada. das medidas para criar confiança.

4. Todos os Estados Partes. independentemente de suas capacidades técnicas e financeiras. gozarão
de igual direito de verificaçio e assumirio idêntica obrigação em aceitar a veríficaçio.

S. Para 05 propósitos deste Tratado, nenhum Estado Parte será impedido de utilizar infonnaçôes
obtidas por meios técnicos nacionais de verificação de modo consistente com 05 principios geralmente
reconhecidos pela lei internacional. incluindo o respeito à soberania dos Eltados.

6. Sem prejuízo lO direito' dos Estados Partes em proteger~ ÍI15talaçôes reservadu, atividades ou
locais nio relacionados a este Tratado. 05 Estados Partes não intederirlo com elemeotol do regime de
verificaçio deste Tratado ou com meiol técnicos nacionais de verificaçio operando de acordo com o
parágrafo S.

7. Cada Estado Pllrte terá o direito de tomar medidas para proteger instalações sensiveis e impedir a
revelaçio de infonnaçio confidencial e dados não relacionados com este Tratado

8. Além disso. serio tOlDadu todas as medidas necessirias para proteger o sigilo de qualquer
informaçio relativa a atividades e instalações civis e militams obtidas durante as atividades de verificação.

9. Remlvado o disposto no parágrafo 8. a informação obtida pela Organiz&çilo por meio do regime
. de .verificaçio estabelecido por este Tratado será colocada. disposição de todOI os Estados Partes de
acordo com os dispositivos pertinentes a este Tratado e ao Protocolo.

10. Os dispositivos deste Tratado n!o seria interpretados como restriçio ao intercimbio internacional
de dados com propósitos cientificos.

11. Cada Estado Parte compromete-se a cooperar com aOrganizaçio e com outros Estados Partes nll.
melhoria do regime de verificaçio e no exmne do potencial de verificaçio de tecnologias adicionais de
monitoramento. tais como monitoramento de impulsos eletromagnéticos ou monitoramento por satélite,
com o objetivo de desenvolver. quando adequado. medidas especificas para aprimorar & efici.cia e
adequar os custoa da verificaçio deste Tratado. Quando acordado. taia medidas setio incorporadas aos
dispositivos existentes neste Tratado, no Protocolo. ou como seções adicionais ao Protocolo, de acordo
com o Artigo VII. ou, se apropriado, seria expressas nos manuais de operaçio de acordo com o Artigo
li, parágrafo 44.

12. Os Estados Pllrtes comprometem-se a promover a cooperação entre si para facilitar e participar
do meis amplo intercâmbio pouivel de tecnologias utilizadas na verificaçilo deste Tratado, a fim de
permitir a todo Estado Pllrte fortalecer sua implementaçio nacional de medidas de verificaçio e
beneficiar·se da apliClÇio destu tecnologias para fins pacificos.

i3 Os dispositivos deste Tratado serio implementados de modo a evitar tolher o desenvolvimento
econõmico e tecnológico dos Estados Partes para o aprimoramento ulterior da aplicaçio de energia
at~ para fins pacificos.

Resoosabilídades de Verificação do Secretariado Técnico

14. No cumprimento de SUIS responsabilidades na área de verificação especificada neste ,Tratado e no
Protocolo e em cooperação com 05 Estados Partes. o Secretariado Técnico. ;JJra os fins deste Tratado.
deverá:

(&) Providenciar o recebimento e a distribuiçio dos dados e relatórios peninentes • verificaçio
deste Tratado de acordo com seus dispositivos e manter uma infra~rutura global de comunicações
apropriada a esta tarefa;

(b) Rotineiramente. por intermédio de seu Centro Internacional de Dados. que será em princípio o
ponto focal dentro do Secref'lriado Técnico para armazenamento e processamento de dados:

(i) Receber e formular pedidos de dados do Sistema Internacionai de Monitoramento;

(íi) Receber dados, quando opotuno. resultantes de processos de consulta e esclarecimento. de
inspeções in loco, e de medidas para efor~ a confiança; e

(iii) Receber outros dados pertinentes dos Estados Pllrtes e de organizações internacionais de
llCOrdo com este Tratado e o Protocolo;

(c) Supervisionar, coordenar e assegurar a operaçio do Sistema Internacional de Monitoramento
e seus elementos componentes, e do Centro Internacional de Dados, de acordo com os manuais de
operaçio pertinentes;

(d) Rotineiramente processar. analisar e envilU' dados ao Sistema InternAcional de Monitoramento
de acordo com procedimentos acordados de modo a permitir a eficiente verificaçio internacional deste
Tratado e contribuir para a pronta solução de evenmeis preocupações em relaçio i lUa observância;

(e) Colocar i disposiçio dos Estados Pllrtes todoa os dados. brutoa ou procesaadoa, e quaisquer
relatórios, devendo cada Estado Pllrte assumir a responaabUidade pelo uso doa dadoa do Sistema

·1
\

Internacional de Monitoramento de acordo com o Artigo II. parágrafo 7 e com os parígrafol8 e 13 deste
Anigo;

(f) Fornecer a tod05 os Estados Partes acesso igual, aberto. conveniente e oportuno a todos 05

dados armazenados;

(g) Armazenar todos 05 dados, brutos ou processados. e relatarias;

(h) Coordenar e facilitar pedidos de dados adicionais do Sistema Internacional de Monitoramento;

(i) Coordenar pedidos de dados adicionais de um Estado Pllrte para outro Estado Pllrte;

Gl Dar assistência técnica e apoio para a instalação e operaçio de instalsçõeI de mooitorameDlo e
reapectivoa meios de COIOOnicaçio onde .... llSSÍJtência e apoio forem soIicitadoa pelo Estado
intereuado;

(k) Facilitar a qnalquar Estado Pllrte. mediante sua solicitaçio, as técnicas utilizadu pelo
Secretariado Técnico • ..... Centro Intemacionai de Dados na compi1açio. lII1I1lIZCDalIl.
processamento. anílise e envio de dados do regime de verificaçlo; e

(I) Monitorar. avaliar e relatar o desempenho geral do Sistema Internacional de Monitoramento e
do Centro Internacional de Dado•.

15 Os procedimentos acordados a serem usados pelo Secretariado Técnico. no cumprimento das
responsabilidades da verificaçáo reteridas no paràgrafo 14 e detalha.dos no Protocolo. serio explicitados
nos manuais de operação penínentes

B O SISTEMA 'INTéRNACIONAL DE MONITORAMENTO

16 O Sistema [nremacional de Monitoramento incluirâ instalações para monitoramento sismológíeo.
mohitoramento de pamculas de radionuclideos. incluindo laboratorios credenciados. monitoramento
hidrcracustico. monitoramento infrassônieo. e respectivos meios de comunicacio. e seei apoiado pelo
Centro Internacional de Dados do Secretariado Técnico

17 O Sistema Internacional de Monitoramento estará subordinado à Secretaria Técnica. Todas as
instalações de monitoramento do Sistema Internacional de Monitoramento ncneneerio e serio operadas
pelos Estados onde se encontram ou que se responsabilizem por elas de acordo com o Protocolo

18. Cada Estado Parte tera o direito de participar no intercámbio internacional de dados e ter acesso a
todos os dados à disposição do Centro Internacional de Dados. Cada Estado Pane deverâ cooperar com
o Centro Internacional de Dados por intennedio de sua Autoridade Nacional.

Financiamento de Sistema inteflUlcionaJ de Monitoramento

19. Para instlllações incorporadas ao Sistema Internacional de Monitoramento e especificadas nas
Tabelas I~A, 2-A, 3 e 4 do Anexo I do Protocolo. e para seu funcioruunento. na medida em que eS5Is
instalações são acordadas pelo Estado em questão e pela Organização para fornecer dados ao Centro
Internacional de Dados de acordo com os requisitos técnicos do Protocolo e manuais de operaçio
concernentes. a Organização. como especificado em acordos e entendimentos referentes a. Parte I.
paragrafo 4 do Protocolo. arcara com os custos para:

(a) Implantar qualquer nova instalação e melhorar instalações existentes. exceto se o próprio
Estado responsável por essas instalações cobrir esses gastos;

(b) Operar e manter instala.ções do Sistema Internacional de Monitoramento. inclusive segurança
fisica das instalações caso necessario. e aplicar os procedimentos acordados de autenticação de dados;

(c) Transmitir dados (brutos ou processados) do Sistema Internacional de Monitoramento para o
Centro Internacional de Dados pelos meios mais diretos e menos custosos possiveis. incl~sivc. se
necessàrio. atraves de elos de comunicação apropriados. das estações de monitoramento. laboratórios.
instalações analíticas ou de centros nacionais de dados; ou tais dados (incluindo amostras quando
apropriado) das estações de monitoramento aos laboratoriol ou instalações analiticu; e

(d) Analisar amostras em nome da Organização,

20. Para a rede auxiliar de estações sísmicas especificada na Tabela I~B do Anexo 1 do Protocolo. a
Organização, conronne especificado em acordol e entendimentos referentes i Parte I. paràgratb 4 do
Protocolo. arcará com 05 custos apenas para:

(a) Tran!lmitir dados para o Centr.o Internacional de Dados:

(b) Autenticar os dados dessas estações~

(e) Equipar estações ao nivel do padrão técnico necessario. exctto se o próprio Estado
responsavel por essas instalações cobrir os gaslos;

(d) Criar. se necessmo. novas estações para os objetivos deste Tratado ;.;nde atualmente não
existirem instalações adequadas. exceto se o proprio Estado responsavel por essa Instalação cobrir os
gAStos: e

(e) Qualquer outro gasto relativo ao fornecimento de dados exigidos peia Organização como
especificado nos manuais de operação correspondentes

21, A Organização também arcara com os custos de fornecimento para cada Estado Parte da seieçlo
requerida da lista padrão de relatórios e serviços. como especificado na Pane I. seS5io F do Protocolo.
O custo de preparação e transmissão de dados ou boletins adicionais serà pago pelo Estado Pane
requerente.

22. Os acordos ou. se for o caso. entendimentos feitos com Estados Partes, Estado sede ou de outra
forma responsáveis pelas instalações do Sistema Internacional de Monitoramento terio dispositivos para
o pagamento destes gastos. Estes dispositivos podem incluir modalidades pelu quais o Estado Parte
pagara qualquer gasto referido nos paragrafos 19 (a) e 20 fcl e td) para installyÕeS que e\e bosJ>eÓe 00

peJas quais seja responsavel e ecompensado por uma redução adequada na SUl contribuição financeira



Agosto de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 24793

estatabelecida para a Orgamzação. Essa redução não excedera 50 por cento da contribuição financeira
anual estabelecida do Estado Parte mas poderà ser distribuida ao longo de sucessivos anos. Um Estado
Parte pode dividir essa redução com outro Estado Parte atraves de acordo ou entendimento entre si e
com a anuência do Conselho E.xecutivo Os acordos ou entendimentos referidos neste, paragrafo serão
aprovados de acordo com o Artígo U. paragrafos 26 (h) e 38 (í)

Mudanças no Sistema Internacional de Monitoramento

:1:3 Quaisquer medidas mencIOnadas no paragrafo I1 que afetem o Sistema Internacional de
Monitoramento por meio de acrescimo ou supressão de uma tecnologia de monitoramento serão. quando
acordado. incorporadas neste Tratado e no Protocolo de acordo com o Artigo VII. parágrafos 1 a 6.

24. As seguintes mudanças no Sistema Internacional de Momtoramento. dependendo de um acordo
entre os Estados diretamente atetados. serão tratadas como assuntos de natureza técnica ou
administrativa de acordo com o Artigo VIl. parágratos 7 e 8:

(a) Mudanças no número de instalações especificadas no Protocolo para uma determinada
tecnologia de monitoramento; e

(b) Alterações para outros ramos de determínadas instalações como indicado nas Tabelas do
Anexo 1 ao Protocolo (incluindo. II1ter alIa. Estado responsavel pela instalação. localização; nome da
instalação; tipo de instalação eatnbuição de uma instalação entre redes sísmicas primàrias e auxiliares)

Se o Conselho Executivo recomendar que. de acordo com o Artigo VII. piUigrafo 8 (d), essas
mudanças sejam adotadas. como regra ele tambem recomendara. nos termOS do Artigo VII. paragrafo 8
(g), que essas mudanças entrem em vigor após notificação de sua aprovação pelo Diretor·Geral.

25. O Diretor~Gera1. ao submeter ao Conselho Executivo e aos Estados Partes infonnações e
avaliações de acordo com o Artigo VlI. paragrafo 8 {b>. incluírá no caso de qualquer proposta referente
ao parágrato 24'

(a) Uma avaliação técnica da proposta:

(b) Uma declaração sobre o impacto administrativo e financeiro da proposta. e

(c l Um relatorio sobre consultas com os Estados diretamente af~tados pela proposta. incluindo
indicação de sua concordància

Entendimentos Temporarios

26. ~os casos de colapso signiticatívo ou Irreverslvel de uma instalação de monitoramento
especificada nas Tabelas do Anexo I do Protocolo. ou para cobrir outras reducões temporarias da
cobenura de monitoramento. o Diretor-Geral, em consulta e concordin';l:l :;;m aqueles Estados
diretamente afetados e com a aprovação do Conselho Executivo. iniciara t:ntencilmentos temporarios de
duração de no maximo de um ano, renovável por maiS um ano se necessario e mediante concordàncl3 do
Conselho Executivo e dos Estados diretamente afetados. Esses entendimentos rlo farão com que o
numero de instalações do Sistema Intemacíonal de Monitoramento exceda o numero especificado para a
rede em questão; cumprirão na medida do posslvel os requisiNs tecmcos e operacionais especificados no
manual de operação para a rede em questão~ e serào conduzidos dentro do orcamento da Organízaçào
Além disso. o Diretor-Geral tomara medidas para comgír a situação e tàra propostas para sua solução
pennanente. O Diretor~Geral notificara todos os Estados Panes de qualquer decisão tomada de acordo
com este paragrafo.

Instalações Nacíonais Cooperadoras

27. 05 Estados Partes tambem podem estabelecer enu;ndimentos de cooperação com a Organização
para tomar acessiveis ao ("entro Internacional de Dados;-dados suplementares das estações nacíonais de
monitoramento que. tonnalmente. não fazem parte do S~tema Internacional de Monitoramento.

28. Estes entendimentos de cooperação podem ser estabelecidos da seguinte maneira:

(a) Por solicitação de um Estado Parte. e por conta desse Estado. o Secretariado Técnico tomará
as medidas necessarias para garantir que detenninada instalação de monitoramento preencha os requisitos
técnicos e operacionais especificados nos manuais de operação correspondentes para uma instalação do
Serviço Internacional de Monitoramento. e tomara medidas para a autenticação de seus dados. Sujeito à
concordância do Conselho Executivo. o Secretariado Tecruco .designara então. fonna\mente. essa
instalação como uma instalação nacional cooperadora. O Secretaria~do Técnico tomara. as medidas
necessarill5 para revalidar seu certificado da fonna adequada;

(b) O Secretariado Tecmco mantem uma lista atualizada de instalações nacionais cooperadoras e a
distribuirá a todos os Estados Partes; e

(c ) O Centro Internacional de Dados obterá dados de instalações nacionais cooperadoras. caso
solicitado por um Estado Parte. com o fim de facilitar consultas e esclarecimentos e para consideração de
pedidos de inspeção in loco, sendo que os custos de transmissão dos dados ficaria a. cargo desse Estado
Pane,

As conçlições nas quais dados suplementares dessas instalações estarão disponiveis e confonne as
quais o Centro Internacional de Dados podera solicitar relatórios adicionais ou agilizados. ou
esclarecimentos serão elaboradas no manual de operação para a respectiva rede de monitoramento.

C CONSULTAS E ESCLARECIME!':TOS

29 Sem prejulzo do direito de qualquer Estado Parte solicitar uma in5D~cão m locl}. os Estados
Partes deverão. antes. sempre que possível. fazer todo o estorço para esclar.:cer e r;:solver entre sí. com
a Organização ou por intennedio dela.,' qualquer assunto que possa causar preocupação robre a não
obscrváncia às obrigações basicas deste Tratado

30 Um Estado Parte que receber a solicitação de acordo com o paragrafo 29. diretamente de outro
. Estado Parte tornecerá esclarecimentos ao Estado Parte solicitante o mais breve possível. mas em

nenhum caso alem de 48 horas apos o pedido. Os Estados Partes solicitante e solicitado podem manter o
Conselho Executivo e o Diretor-Geral a par do pedido e da resposta.

31. Um EstadlJ Parte tera o direito de solicitar que o Diretor-Geral assista no esclarecimento de
qualquer assunto que possa causar preocupação sobre a possivel não-observàncía ás obrigações básicas
deste Tratado. O Diretor-Geral fornecera a infonnação apropnada em posse do Secretariado Técnico
~eterente a esta preocupação O Diretor-Geral informara. o Conselho Executivo do pedido e da
mfonnação dada em resposta. se para tanto tor solicitado pelo Estado Parte requerente.

32. Um Estado Parte tera o direito de solicitar ao Conselho Executivo que obtenha esclarecimentos
de outro Estado Pane sobre qualquer assunto que possa. causar preocupação sobre passivel não
observância as obrigações básicas deste Tratado. Neste caso. apIica~se o seguinte:

(a) O Conselho Executivo encaminham a solicitação de esclarecimento ao Estado Parte solicitado
por intennedio do Diretor-Geral ate 24 horas apos seu recebimento.

(b) O Estado Pane solicitado fornecera o esclarecimento ao Conselho Executivo o mais breve
possível. mas em caso algum apos 48 horas depOiS de receber a solicitaçào:

(c) O Conselho Executivo tomara conhecimento do esclarecimento e o encaminhará ao Estado
solicitante no prazo maxímo de 24 horas apos seu recebimento:

(d) Se o Estado Parte solicitante considerar o esclarecimento inadequado, ele terá o direito de
solicitar que o Conselho Executivo obtenha esclarecimentos adicionais do Estado Parte solicitado

O Conselho Executivo infonnarâ sem demora a todos os Estados Partes de qualquer solicitação
de esclarecimento de acordo com este paragratb assim como qualquer resposta fornecida pelo Estado
Parte solicitado

33. Se o Estado Parte solicitante considerar o esclarecimento obtido sob o parágrafo 32 (d)
ínsatísfatório. ele tera o direito de solicitar uma reunião do Conselho Executivo da qual os Estados Partes
envolvidos que não são membros do Conselho Executivo terão o direito de participar. Nessa reunião. o
Conselho Executivo considerara a questão e paderi!. recomendar qualquer medida de acordo com o
Artigo V.

D. INSPEÇÕES IN /.OCO

Solicitacão para umR InspeçãQ m loco

34 Cada. Estado Pane tem o direito de solicitar uma inspeção in loco. de acordo com as
detenninaçães deste Artigo e da Parte 11 do Protocolo. no território ou em qualquer outro lugar sob a
jurisdição ou controle de qualquer Estado Parte. ou em qualquer arca alem da jurisdição ou controle de
qualquer Estado

35 O objetivo exclusivo de uma inspeção 111 loco será esclarecer se um teste de explosão de anna
nuclear ou qualquer outra explosão nuclear toi realizada em violação ao Anigo I e , na medida do
passlvel. colher quaísquer tiuos que possam aUXIliar na ídentificação de qualquer posslVel violador.

36 O Estado Purte solícítante estara obrigado a manter a solicitação de inspeção m loco dentro do
âmbito deste Tratado e a nela fornecer infonnação de acordo com o parágrafo 37. O Estado Parte
solicitante abster-se-a de solicitações de inspeção não fundamentadas ou abuSlv<J.s

37. A solicitação de inspeção 111 loco sera baseada em mfonnaçocs cpletadas pelo Sistema
Internacional de Monitoramento. ou qualquer intbnnação têcnica pertinente oou;':,l por meios tecrucos
nacionais de venficação de modo consistente com os prinCipiaS ger.II.Í5 reconhecidos do direito
internacional. ou uma sua combinação A solicitação contera infonnações de acordo com a Parte 11.
paragrafo 41 do Protocolo

38 0. Estado Parte solicitante apresentará solicitação de inspeção m loco ao Conselho Executivo e ao
mesmo tempo ao Diretor-Geral para que este dê encaminhamento imediato.

Providências aoo!; a Apresentacão da SQlicitacão de Immecão In loco

39 O Conselho Executivo iniciara sua deliberação imediatamente apos o recebimento da solicitação
da inspeção m loco.

40 O Diretor-Geral. apôs receber a solicitação de inspeção UI l(lco. dará ciência da recebimento ao
Estado Pane solicitante no prazo de duas horas e comunicara a sólicitação ao Estado Parte a ser
inspecionado no prazo de seis horas. °Diretor-Geral
verificara se a solicitação cumpre os requisitos especificados na Pane 11. paragrato 41 do Protocolo. e se
necessmo. auxiliará. o Estado Parte solicitante a preencher a solicitação adequadamente, e comunicari. a
solicitação ao Conselho Executivo e a todos os outros Estados Partes no prazo de 24 horas.

4 I quando a solicitação de inspeção li' loco preencher aqueles requisitos, o Secretariado Técnico
iniciará sem demora os preparativos para a inspeção in loco.

42, O Diretor-Geral. ao receber uma solicitação de inspeção in loco referente a uma área de inspeção
sob a jurisdição ou o controle de um Estado Parte, buscará imediatamente esclarecimentos do Estado
Parte a ser inspecionado para esclarecer e resolver a preocupação levantada. na solicitaçio.

43. Um Estado Pane que receber uma solicitação' de esclarecimento de acordo com o parâgrafo 42
fornecera ao Diretor~Geral explicações e outras infonnações pertinentes disponiveis no mais breve prazo
posslvel, mas não alem de 72 horas após·o recebimento da solicitação de esclarecimentos.

4-4 O Diretor-Geral, antes que o Conselho Executivo tome uma decisão sobre a solicitação de
inspeção In loco. transmitirá imediatamente ao Conselho Executivo qualquer informação adiciona!
disponivel do Sistema Internacional de Monitoramento ou fornecida por qualquer Estado Parte sobre o
evento especificado na solícitaçio. incluindo qualquer esclarecimento fornecidos de acordo com os
paràgrafos 42 e 43. assim como qualquer outrn infonnação de pos!e do Secretariado Técnico que o
Diretor-Geral julgue pertinente ou que seja solicitada pelo Conselho EX:ec~tivo,.

45. A não ser que o Estado Parte solicitante considere a preocupação levantada na. solicitação de
inspeção in/oco como solucionada. e reti~e a solicitação., o Conselho Executivo tOI11&f8 uma. decisão sobre
~ solicitação de acordo com o paragrafo 46
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DecisÕes dQ Conselho Executivo

46 O Conselho Executivo tomara uma decisão sobre a solicitação de insoeção in loco no prazo de 96
horas apos o recebimento da solicitaçào do Estado Parte solicitante. A decisão a~ aprovar a inspeção III

loco sera tomada por um minimo de 30 votos favoráveis de membros do Conseiho Executivo, Caso o
Conselho Executivo nio aprove a inspeção. os preparativos serão suspensos e Dio será tomada nenhuma
outra ação sobre a solicitação.

47. Em prazo nào superior a 25 dias após a aprovação da inspeção JJJ loco, de acordo com o
parágrafo 46, a equipe de inspeção transmítirá ao Conselho Executivo. através do Diretor-Geral. um
relatório do progresso da inspeção. A continuação da inspeçio serà considerada aprovada a não ser que
o Conselho Executivo. no prazo maximo de 72 horas após o recebimento do relatório de progresso da
inspeção. decida. por maioria de todos 05 seus membros. não continuar a inspeçio. Se o Conselho
Executivo decidir não continuar a inspeção. a inspeção será suspensa e a equipe de inspeção deixará a
área de inspeção e o território do Estado Parte inspecionado no mais breve prazo possivel. de acordo
com a Parte lI, paragrafos 109 e 110 do Protocolo,

48 >lo decorrer da inspeção mloco. a equipe de inspeção poderá submeter ao Conselho Executivo,
por intermedío do Diretor-Geral, uma proposta para efetuar uma perfuraçio. O Conselho Executivo
tomara uma decisão sobre essa proposta no prazo maximo de 72 horas após o recebimento da proposta.
A decisão de aprovar li. perfuração sera tomada pela maioria de todos os membros do Conselho
Executivo

49 A equipe de inspeção poderá solicitar ao Conselho Executivo. por intermédio do Diretor-Geral,
uma extensão da duração da inspeção por um penado máximo de 70 dias além do tempo de 60 dias
especificado na Parte 11. paragrafo 4 do Protocolo. se a equipe de inspeção considerar essa extensio
essencíal para o cumprimento de seu mandato, A equipe de inspeção indicará em sua. solicitação quais das
atividades e técnicas relacionadas na Parte H. parigrafu 69. do Protocolo. ela pretende utilizar durante o
período de extensão. O Conselho Executivo tomlrà uma decisão sobre a solicitaçio de extensão no prazo
màxímo de 72 horas após o recebimento da solicitação. A decisio de aprovar uma elCtcn!io do prazo de
inspeção sera. tomada pela maioria de todos os membros do Conselho Executivo

50. A qualquer momento após a aprovação da continuação da inspeção in loco de acordo com o
parágrafo 47. a equipe de inspeção podem submeter ao Conselho Executivo. por'intermédio do Diretor
Geral. uma recomendação para encerrar a inspeçio. Tal recomendação seri. considerada aprovada. a nio
ser que o Conselho Executivo. no prazo miximo de 72 horas após o recebimento da recomendação,
decida por maioria de dois terços de todos 05 seus membros não aprovar o encerramento da inspcçio.
Em caso de encerramento da inspeção. a. equipe de inspeção deixara a área de inspeção e o território do
Estado Parte inspecionado no mais breve prazo possivel. de acordo com a Pane 11. parAgrafos 109 e 110
do Protocolo.

No contexto de uma inspeção ilJ loco, acesso significa tanto o acesso fisico ~a .equipe: de ~nspeçio
como do equipamento de inspeçio para a área de inspeção. e a condução das atividades de lMpCÇio

dentro dessa área,

58, A inspeção in loco será conduzida da maneira menos intrusiva po~vel, compatível .com a
realização eficaz e oportuna do mMdato de inspeção e de acordo com·os pro~edllnentos e5t~l~os no
Protocolo. Quando possível, a equipe de inspeção iniciará com os proce(bm~to,5 menos mt.~Slvos e
somente então adotarâ procedimentos mais intrusivos na medida em que con51de~-los nece5~5 ~ua
colher informações suficientes ao esclarecimento da preocupação sobre u~.a p055lve,I ~.ob~rvl1lC1a a
este Tratado. Os inspetores buscarão apenas a informação e dados necessan?s aa ?bJetlvo da Inspcçio e
tentarão minimizar interferências com as operações normais do Estado Parte inspecIOnado.

59. O Estado Pane inspecionado assistira á equipe de inspeção durante a inspeçio in loco e facilitará
sua tarefa

60 Caso o Estado Parte inspecionado. agindo de acordo com a Parte JI. parigrafos 86 a 96' do
Protocol~. restrinja o acesso dentro da area de inspeção. ele fara todo estbrço razoa.vel, em consultas
,com a equipe de inspeção. para demonstrar por meio de meios alternativos sua ob5ervància a este
Tratado

61 Em relação a um observador. aplica~se o seguinte'

Ca) O Estado Parte solicitante. dependendo de um entendimento com o Estado Parte
inspecionado. pode enviar um representante. que sera um cidadão ou do Estado Parte solicitante ou de
um terceiro Estado Parte, para observar a realização da inspeção jn l(}Co;

(b) O Estado Parte inspecionado notificara ao Diretor-Geral a sua. aceitação ou não aceitaçio do
ob5efVador proposto no prazo de 12 horas após a aprovação da inspeção in loco pelo Conselho
Executivo;

(c) No caso de aceitaçio, o Estado Parte inspecionado concederá acesso ao obsetVador. de
acordo com o Protocol{T,

(d) O Estado Parte inspecionado. como regra, aceitará o observador proposto. mas se o Estado
Parte inspecionado recusar. o fato sera registrado no relatório da inspeção

Não havera mais de três observadores de um conjunto de Estados Partes solicitantes.

Relatório de uma Inspeção in/oco

62. Os relatórios de inspeção deveria conter:

5I. O Estado Parte solicitante e o Estado Parte a ser inspecionado podem participar nas deliberações
do Conselho Executivo sobre a solicitaçio de inspeçio in Joco sem direito a voto. O Estado Parte (a) Uma descrição das atividades realizadas pela equipe de inspeçào;
solicitante e o Estado Parte inspecionado também podem participar, sem votar, de quaisquer deliberações
subseqüentes do Conselho Executivo relativas i inspeçio. (b) As conclusões tactuais da equipe: de inspeção pertinentes ao propósito da inspeção:

(c) Um relato da cooperação concedida durante a inspeção ill/OCO:

52. O Diretor-Geral notificará todos os Estados Partes em ate 24 horas sobre qualquer decisão,
relatórios, propostas. solicitações e recomendações'ao Conselho Executivo de acordo com os parágrafos
46 aSO

Providencias anos a Aprovacào de uma Inspecão mloco oelo Conselho Executivo

53 Uma inspeção in loco aprovada pelo Conselho Executivo sera. realizada sem demora por uma
equipe de inspeção designada pelo Diretor-Geral e de acordo com as detemundçt~. j deste Tratado e do
Protocolo. A equipe de inspeção chegará ao ponto de entrada no prazo maximo· de (] dias após o
recebimento pelo Conselho Executivo da solicitação de inspeção til/oco do Estado Parte solicitante.

54 O Diretor.,.Geral emitirá um mandato de inspeção para a reaJizaçio de uma inspeção in loco, O
mandato de inspeção conterá a informaçio especificada na Parte 11. para.grato 42, do Protocolo.

55. O Diretor·Geral notificará o Estado Parte inspecionado sobre a inspeção no prazo máximo de 24
horas antes da chegada programada da equipe de inspeção ao ponto de entrada., de acordo com a Parte li,
parágrato 43. do Protocolo

Realização de uma Inspeção in /oco

56. Cada Estado Parte permitirà que a Organizaçio conduza uma inspeção in loco em seu território
ou em lugares sob sua jurisdiçio ou controle de acordo com as detenninaçàes deste Tratado e do
Protocolo. Entretanto. nenhum Estado Parte terá de aceitar inspeções 111 loco simultineas em seu
território ou lugares sob sua jurisdição ou controle.

57 De acordo com 85 determinações deste Tratado e do Protocolo. o Estado Parte inspecionado terà:

(a) O direito e a obrigaçio de fazer todos os esforços razoáveis para demonstrar sua observância a
este Tratado e. nesse sentido, permitir que a equipe de inspeção cumpra o seu mandato~

(b) O direito de tomar as medidas que achar necessárias para proteger interesses de segurança
nacional e impedir a revelaçio de informações confidenciais não relacionadas com o objetivo da inspeçio;

(c) A obrigaçlo de fornecer acesso dentro da ârea de inspeçio unicamente pua averiguar fatos
pertinentes ao propósito da inspeçio, levando em consideraçlo o sub parigrafo (b) e quaisquer
'obrigações constitucionais que possa ter em relação a dírcitos de propriedade. ou buscas e apreensões;

(d) A obrigação d. não invocar ••te parágrafo ou • Parte lI. parágrafo 88. do Protocolo para
esconder qualquer violaçio ás obrigações indicadas no Artigo I~ e

(c) A obrigaçio de não impedir a. faculdade da equipe de inspeção de'se locomoverdentro-da área
; de inspeção e realizar as atividades de inspeçio de acordo cõm este Tratado e o Protocolo,

(d) Uma descrição objetiva da extensão do acesso concedido, inclusive os meios alternativos
fornecidos aequipe. durante a inspeçio ill Joco~ e

(e) Quaisquer outros detalhes pertinentes ao objetivo da inspeçio,

Ob5ervações divergentes feitas por inspetores podem ser anexadas ao relatório.

63. O Diretor-GeraI colocará minutas dos relatôrios de inspeção à disposíçio da Estado Parte'
inspecionado. O Estado Pane inspecionado terá o direito de fornecer ao Diretor-Geral. no prazo de 48
horas. seus comentários e explicações e identificar qualquer infonnaçio e dados que. a seu ver, nia estão
relacionados com o objetivo da inspeção e Dia devem circular fora do Secretariado Tecmco, O Diretor
ÇTeral considerari as propostas de mudanças na minuta de relatÓrio da inspeção feitas pelo Estado Parte
inspecionado e incorpora~las-â sempre que possivel. O Diretor-Geral também anexará 05 comentários e
explicações fornecidas pelo Estado Parte inspecionado ao relatório de inspeção.

64. O Diretor-Geral enviam prontamente o relatorio de inspeção ao t~tado Parte solicitante. ao
Estado Parte inspedonado. ao Conselho Executivo e a todos os outros Estados Partes. O Díretor-Geral
também enviara prontamente ao Conselho Executivo e a todos os outros Estado! Partes quaisquer
resultados de analises de amostras de laboratorios designados. de acordo com a P.!.ne lI, paragrafo 104
do Protocolo. dados pertinentes do Sistema Internacional de Monitoramento. as avaliações dos Estados
Partes solicitante e inspecionado, assim como qualquer outra informação que o Diretor-Geral considere
penin~nte, No caso do relatório de progresso da im~peç~o mencionado no paragrato 47, o Diretor-Geral
enviara o relatório ao Conselho Exe<:utivo no prazo especificado naquele paragraro.

65. O Conselho Executivo. de acordo com seus poderes e funções, revisara o relatório de inspeção e
qualquer material fomecído segundo o paragrafo 64, e cuidarâ de qualquer preocupação relacionada a:

(a) Se ocorreu qualquer desobediência a este Tratado; e

(b) Se houve abuso no direito de solicitar uma inspeção in loco

66. Se o Conselho Executivo chegar à conclusão. em conformidade com seus podere! e funções. de
que uma ação adicional pode ser necessaria em relação ao paragrafo 65, ele tomari as medidas
apropriadas de acordo com o Artigo V.

Solicitacões Frivolas ou Abusivas para Immecàes SÍlI loco
. . . .

67. Se o Conselho Executivo não aprovar a inspeção in ilx:o. baseado no fato de que a solicita.çio de
inspeção mloco efrívola ou abusiva, ou se a inspeção for suspensa pelos mesmos motivos. o Conselho
Executivo deliberara. e decidirá sobre a implementação de medidas apropriadas para soluciaoar a
situaçib. incluindo o seguinte:
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(a) Requerer que o Estado Parte solicitante pague os gastos de quaisquer preparativos feitos pelo
Secretariado Técnico;

(b) Suspender o direito do Estado Parte solicitante de requerer uma inspeção ;11 loco por um
determinado periado de tempo, contbnne detcnninação do Conselho Executivo; e

(e) Suspender o díre;to do Estado Parte solicitante de servir no Conselho Executivo por um
determinado período de tempo,

E, MEDIDAS PARA FOMENTO DA CONFIANÇA

68. Com o objetivo de:

(a) Contribuir para a soluçio oportuna de quaisquer preocupações quanto i observância. que
suljam devido a eventual interpretação errônea. de dados de verificação relativos a explosões químicas; e

(b) Dllf assistência na aferição das estações que integraItl as redes componentes do Sistema
Internacional de Monitoramento.

ca.da Estado Parte compromete-se a cooperar com a Organização e com outros Estados Partes na
implementação de medidas pertinentes como estabelecidas na Parte UI do Protocolo.

ARTIGO V
MEDIDAS PARA CORRIGIR UMA SITUAÇÃO E GARANTIR A OBSERVÃNCIA.

INCLUSIVE SANÇÕES

I. A Conferência. levando em consideração. mler alia, as recomendações do Conselho Executivo.
tomará as me.didas necessarias, estabelecidas nos paragratbs 2 e 3. para garantir a observància a este
Tratado e para corrigir e solucionar qualquer situação que tontrarie os dispositivos deste Tratado.

., Nos casos em que um Estado Parte tenha sido solicitado peta Conferência ou pelo Conselho
Executivo a corrigir urna situação que suscha problemas em relação a sua observància e ele não é capaz
de cumprir a solicitação dentro do prazo especificado. a Conferência pode. il1ler alia. decidir restringir ou
suspender o Estado Parte do exerclcio de seus direitos e privilêgios sob este Tratado até que Conferência
decida em Contrario.

3. Nos casos em que prejuizos ao objetivo e ao propósito deste Tratado possam resultar da não
observànda as obrigações básicas deste Tratado. a Conferéncia pode recomendar aos Estados Partes
medidas coletivas que estejam em conformidade com direito internacional.

... A Conferência. ou alternativamente. em caso de urgência. o Conselho Executivo, podem levar o
assunto. inclusive informaçà~s e concl.usões pertinentes. li atenção da Organização das Nações Unidas.

ARTIGO VI
SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

I. As controversias que possam surgir referentes á aplicação ou interpretação deste Tratado serão
resolvidas de acordo com as detenninações pertinentes deste Tratado e em conformidade com as
detenninações da Carta das Nações Unidas.

2. Quando surgir uma controvcrsia entre dois ou mais Estados Partes. ou entre um ou mais Estados
Partes e a Organização, referente li aplicaçio ou interpretação deste Tratado, as partes em questão
deliberarão conjuntamente para a rápida soluçio da controvesia por meio de negociaÇÕC5 ou outros meios
pacificos á escolha das partes. inclusive recorrendo aos órgãos apropriados deste Tratado e. por mútuo
acordo. â Corte Internacional de Justiça, confonne o Estatuto da Corte. As panes envolvidas manterão o
Conselho Executivo informado das ações tomadas.

3 O Conselho Executivo pode contribuir para a solução de uma controvérsia que possa surgir
referente ã. aplicação e lntcqlretação deste Tratado por quaisquer meios que achar apropriados. inclusive
oferecendo seus préstimos. convocando os Estados Partes de uma disputa para buscar uma solução
conforme um procedimento de sua própria escolha, levando o assunto li. atenção da Conferência e
recomendando um prazo para qualquer procedimento acordado.

4. A Conferência considerará questões relacionadas a controvérsillS levantadas por Estados Partes
ou trazidas a seu conhecimento pelo Conselho Executivo. Quando julgar necessário, a Conferência
estabelecerá ou encarregara órgãos com tarefas relacionadas com a solução destas controvêrsias
conforme o Artigo 11, parigralb 26 6).

S. A Conferência e o Conselho Executivo estio separadamente intitulados. medilllte autorização da
Assembléia Geral das Nações Unidas. a solicitar á Corte Internacional de Justiça um parecer consultivo
sobre qualquer questão legal que sUlja dentro do âmbito das atividades da Organizaçlo. Um acordo
entre 11. Organízação e as Nações Unidas sera concluído com este objetivo de acordo com o Artigo n.
pll1Ígrafo 38 (h)
6 Este Artigo não contraria 05 Artigos IV e V.

ARTIGOVIJ
EMENDAS

1. A qualquer tempo após a entrada em vigor do presente Tratado. "i1.'al~u1.?f Estado Parte pode
propor emendas a este Tratado. ao Protocolo. ou aoS Anexos do Protocolo. QualULH:r E!'itado Parte P?de
também. de acordo com o paragratb 7, propor mudanças no Protocolo e seus Anexos, As propostas de
emendas sujeitar-se-ão aos procedimentos dispostos nos pa,ragrafbs 2 a 6. ,As oropostas de mudanças. em
conformidade com o parágrafo 7, sujeitar.se-ão aos procechmentos do parllgrafo 8

2. Aemenda proposta somente será considerada. e adotada numa Conferência de Emendas.

3. Qualquer proposta de emenda será comunicada ao Diretor-G~~ o qual fmi circular a mesma ~
todos os Estados Partes e ao Depositário e procurará obter a oplmão dos Estados Partes qUM;O. li
conveniência da. convocaçio de uma. Ccnferênd.. de Emen~ para consi.~erar a. prOV?ItI. Caso a~on~
do. Estados Partes notifique ao Diretor-Geral, no p~o milXlmo de ~O .dias apos a Circular. que apalam
consideraçio da proposta. o Diretor-Geral convocara uma ConferencIa. de Emendas para a qual seria
convidados todos Estados Partes.

4. A Conferência de Emendas será realizada imediatamente apos urna sessão regular da Conferência,
a menos que todos os Estados Partes que apoiam a convocação da Conferência de Emendas requeiran,t
que ela seja realizada antecipadamente. Em nenhuma hipótese uma Conferência de Emendas seca
realizada antes de 60 dias depois da circulação da proposta de emenda.

5. Emendas serão adotadas pela Conferencia de Emendas pelo voto favoràvel da mmoria dos
Estados Partes, e desde que nenhum Estado-Membro vote negativamente.

6. As emendas entrarão em vigor para todos os Estados Partes 30 dias após o depósito dos
instrumentos de ratificação ou aceitação por parte de todos os Estados Partes que votarntlt
favoravelmente na Conferência de Entendas.

7. A fim de assegurar .1\ viabilidade e eficácia deste Tratado. as Partes I e UI do Protocolo e os
Anexos I e 2 do Protocolo serão objeto de mudanças de acordo com o parâgrafo 8, se as mudanças
propostas se relacionarem apenas a materia de natureza ad.ministrativa ou técnica. Tod?s os outros
dispositivos do Protocolo e' de' seus Anexos não serão sujenos a mudanças em conformidade com o
parágrafo 8.

8. As mudanças propostas referidas no parãgrafo 7 serào feitas de acordo com os seguintes
procedimentos:

(a) O texto das mudanças propostas será transmitido juntamente co~ as neces~u informações
ao Diretor-Geral. Informação adicional para. avaliação da proposta podem. ser ~orne<:lda por qualq~er

Estado Parte e pelo Diretor-Geral. O Diretor-Geral comunicará prontamente qUaIsquer propostas assim
feitas e respectiva informação a todos os Estados Partes. ao Conselho Executivo e ao Depositaria;

(b) No prazo máximo de 60 dias do seu recebimento, o Diretor-Geral fará avaljaç~o da proposta I

fim de detenninar suas posslveis conseqOências para os dispositivos do Tratado e sua lm~lementaçio e
comunicara. qualquer informação a respeito a todõs os Estados Panes eao Conse\ho Executwo;

(c) O Conselho Executivo examinará a proposta ti luz de todas as inIbnnações disponíveis,
inclusive para detennmar se ela preenche os requisitos do paragratà 7. O mais tardar 90 dias apos o
recebimento da proposta. O Conselho Executivo notíficara suas recomendacões. com explanações
apropriadas. a todos os Estados Partes para sua consideração. Os Estados Partes a.::usarão recebimento
dentro de 10 dias.

(d) Caso o Conselho Executivo recomende a todos os Estados Panes oue a proposta seja.
adotada. ela sera considerada aprovada se nenhum Estado Pane objetar dentro de 90 dias apos o
recebimento da recomendação. Caso o Conselho Executivo recomende que a proposta seja rejeitada. ela
será considerada rejeitada se nenhum Estado Pane objetar a rejeição d~ntro de 90 dias após o
recebimento de tal recomendação;

(e) Se urna recomendação do Conselho Executivo não obtiver a aceita'Çào exigida nos termos do
subparligrafo (d). a decisão sobre a proposta. inclusive quanto ao preenchimento do requisito do
paragrafo 7. será considerada materia de substância a ser submetida a próxima sessão da Conferéncia~

(f) O Diretor-Geral notificara a todos 05 Estados Panes e ao Depositário qualquer decisão
adotada nos termos deste parágrafo;

(g) As mudanças aprovadas segundo este procedimento entrarão em vigor para. todos os Estados
Partes 180 dias depois da data da notificação pelo Diretor-Geral de sua aprovação. a menos que outro
prazo seja recomendado pelo Diretor-Geral ou decidido pela Conferencia.

ARTIGOVllI
EXAME DO TRATADO

1. A menos que seja decidido em contrario por voto da maioria dos Estados r- artes, dez anos após a
entrada em vigor deste Tratado convocar~se-a uma ConterencJa dos Estados Partes para exame da
opmçào e eficácia do Tratado, com vistas a cenificar-se de que os objetivos e propôSlto5 do Preâmbulo
e dispositivos do Tratado estão sendo cumpridos. Tal exame levara em conta quaisquer desenvolvimentos
cientificas e tecnológicos pertinentes ao Tratado. Com base em solicitação de qualquer Estado Parte. a
Conferência de Exame considerarà a possibilidade de permitir 11 condução de explosões nucleares
subterrâneas para fins pacificos. Caso a Conferência de Revisão decida por consenso que tais explosões
nucleares podem ser permitidas, ela começará sem demora a trabalhar com vistas a recomendar aos
Estados Partes uma emenda apropriada a este Tratado que impedira quaisquer vantagens militares
advindas de tais explosões nucleares. Qualquer emenda assim proposta sera comulÚcada ao Diretor-Geral
por qualquer Estado Parte e será tratada em contbrmidade ~om os dispositivos do Artigo VII.

2. A intervalos de dez anos a partir de então. novas Conferências de Exame podem ser convocadas
com os mesmos objetivos, caso a Conferência. assim decidir como mMena de procedimento no ano
precedente. Tal Conferência pode ser convocada após intervalo de menos de dez anos se assim for
decidido pela Comereneia como matéria de substância.

3. Nonnalmente. qualquer Conferência de Revisão será realizada imediatamente após a sessão anual
regular da Conferência prevista no Artigo lI.

ARTIGO IX
VIGÊNCIA E RETIRADA

I. O presente Tratado tem vigência ilimitada.

2. Cada Estado Parte. no exerclcio de sua soberama nacional. terá o direito de retirar-se do Tratado
se decidir que acontecimentos extraordinàrios relacionados com a essêneia do Tratado tenham
prejudicado os seus interesses supremos.

3, A retirada tera efeito mediante notificação com seis meses de antecedencla a todos o,s .Estad~s
Partes.. ao Conselho Executivo. ao Depositário e no Conselho de Seguranç.a d~. ~t\.ções. Unidas. A
notificação de retirada incluirá uma declaração sobre o evento ou eventos exlfllordm3fiOS que o Estado
Parte consídera prejudicial aos seus supremos interesses.
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ARTIGO X
SITUAÇÃO JORiDlCA DO PROTOCOLO E DOS ANEXOS

Os Ane)tos a este Tratado. o Protocolo. e os Anexos ao Protocolo são pmc integrante do
Tratado. Qualquer referencia a este Tratado inclui os seus Anexos. o Protocolo e os Anexos ao
Protocolo,

ARTIGO Xl
ASSINATURA

o presente Tratado sera abeno i assinatura de todos os Estados Partes antes da sua entrada em
vigor.

ARTIGO Xli
RATIFICAÇÃO

o presente Tratado estara sujeito a ratificação por pane dos Estados Signatários de acordo com
os seus respectivos processos constitucionais.

ARTIGOXIlI
ADESÃO

Qualquer Estado que deixe de assinar este Tratado antes da sua entrada em'vigor pode I ele aderir
a qualquer tempo posteriormente.

ARTIGO XIV
ENTRADA EM VIGOR

I. O presente Tratado entrará em vigor 180 dias após a data de depósito dos instrumentos de
ratificação por parte de todos os Estados relacionados no Anexo 2 deste Tratado, porém em nenhuma
circunstincia antes de dois anos da data em que o mesmo foi abeno para usinatura.

2. Cno o presente Tratado nio entre em vigor decorridos três anos da data de sua abertura para
auinatura. o Depositário convocari uma Conferência dos Estados que já tenham depositado 05 seus
instrumentos de ratificlÇio. mediante solicitaçio da maioria dos Estados. Tal Conferência examínari até
que ponto 05 requisitos estabelecidos no parágrafo I foram atendidos e deliberará e decidira por consenso
quais medidl5 compativels com o dirdto internacional podem ser adotadas a fim de acelerar o proceuo
de ratificaçio e facilitar a entrada em vigor do Tratado

3. A menos que tenha sido decidido em contrário pela Conferência referida no parígrlfo 2 ou por
outras conferências semelhantes. este processo será repetido nos aniversários subseqüentes da abertura
para winatura do presente Tratado. ate a sua entrada em vigor.·

4. Todos os Estados'Signatários serão convidados a pancipar da Conferência reierida no parágrafo 2
e de quaisquer conferênciu subseqüentes confonne referidas no parágrafo 3. na qualidade de
obsorvado.....

S. Para os Estados cujos instrumentos de ratificaçio ou accl5io tenham sido depositados
subteqüentllmente i entrada em vigor do presente Tratado. ele entrarà em vigor no trigésimo día após a
data do dcpólito de seul instrumentos de ratificaçio ou acessão,

ARTIGO XV
RESERVAS

o. mia0' e Anexai do presente Tratado 010 seria sujeitos a reservn. Os dispositivos do
Protocolo do prctemc Tratado e os Anexos ao Protocolo não serio sujeitos a reservas incompatíveis com
o objeto o propósito do pre..nte Tratado.

ARTIGO XVI
DEPOSITÁRIO

I. O Secretirio·Geral das Nações Unidas será o Depositário do presente Tratado e receberá as
relpectiva. UlÍnaturas. instrumentos de ratificaçio e instrument05 de acessio.

2, O Dcpositirio inf'onnará prontamente I todos os Estados S'~ 'latirias e Estado. que a ele acedam
a dita de cada usinatura. I dita de depâllito de cada instrumento de ratificaçio ou de acesdo.. a data de
entrada em vigor do presente Tratado e de quaisquer emendas ou mudanças. assim como a recepçio de
outras nolificaçõea.

3. O Depositário enviará cópias devidamente autenticadas do presente Tratado lOS Governos dos
ElI&doa Signatário. ou acodonto. ao Tratado.

4. O preIOItte Tratado será registrado pelo Depo.itário em confonmdade com o Artigo 102 da Carta
du Naçõe. Unidu.

ARTIGO XVII
TEXTOS AUTÊNTICOS

o presente Tratadô. cujos textos nos idiomas arábico. chinês. inglês, frances. rulJO e espanhol lia
igualmente autêntico.. será depositado junto ao Secretário - GoraI <lu Nações Unidu.

ANEXO I AO TRATADO

LISTA DE ESTADOS CONfORME O ARTIGO li, PARÁGRAFO 28

t\frica do Sul. Argêlia. Angola.. Benin. Botsuana. Burldna Faso. Burundi. CJtr.arões. Cabo Verde. Chade.
Comores, Canga, Costa do Marfim. Djibuti. Egito. Eritrcia. Etiàpia, Gabão. úàmbia. Gana. Guiné.

,Guiné-Bissau. Guine-Equatorial. Lesoto, Libéria, Libia., Madagascar. Malavi. Mali. Mauritània. Mauricio.

Matrocos. Moçambiquo, Namibia. Niger, Nigéria, Quênia, República Cer.tro-Arncana, Ruanda, Sio
Tomé e Príncipe, Seicheles, Senegal. Serra Leoa, Somália, Sudio, SuazilândllL IJnWúa, Toga, Tunísia.
UglIlda, Zaire, Zimbia, Zimbibue.

Ewopa OócntaJ

Albinia, Armênia, Azo!baijio, Belams. Bósnia.Herzegovina, Bulgária, Croicla, Eslovênia, E.tõnia, Ex·
República lugOllava de Macedônia, Geórgia, Hungria, lugo.lávia, Letõnia, Lituáma, Moldivia, Polônia,
República Checa, República Eslovaca, Romenia, Rússia, Ucrinia.

América Latina e o Caribe

Antlgua O Bubuda, Argentina, BaJwnas, Bubado., Bolize, Bolivia, BrasiL Chile, Colômbia, Costa Rica,
Cuba, Dominica, EI Salvador, Equador, Granada, Guatemll!a, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México,
Nicarágua, Panamá. Paraguai. Peru. República Dominicana, Slo Cristóvio e Nevis, Santa Lúcia., Slo
Vicento o Granadinas. Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai, Venezuela,

Oriente Médio e Ásia do Sul

t-fegani.tio, Arábia Saudita, Baroine, Bangladesh, Butio, Cuaqui.tio, Emirados Árabes Unidos. lêmen,
India, Irt (República Islâmica do), Iraquo, Israel, Jordinia, Kuwait. Kirguistio, Libano, Maldivu, NepaI,
Omi, Paquistio, Qatar, Siria, Sri Lanka, Tajiqui.tio, TurcomelÚ.tio, Usboquistio.

América do Norte e Europa Ocidental

Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Canadá, Chipre, DilllllW'ca, E.panha, E.tadoa UlÚdOl da América,
Finlindia, França, Grécla,lslindia,irlanda, Itália, Liechten.tein, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Noruega,
Pal... Baixo&, Portugal, Reino Unido da Gri Bretanha o Irlanda do Norto, Santa Sé, Sio Marinho,
SuécIa, Suiça, Turquia.

Sudeste da Ásia, Pacifico e Extremo Oriente

Austrália, Brunei Damssalam, Cambodia. China, Cingapura, Filipinas, Fiji, Indonésia, Dhas Coo!<, Ilhas
ManhaII, Ilhas SaIomio, Japio, Kiribati, Laca, Malásia, Micronésia (Esta401 Federadol da), Mongólia.
Myanmar, NIlIN, Niue, Nova Zelindia, Palau. Papila Nova Guiné, República da CorCia. República
Popular Democrática da Coréia, Samoa, Tailindia. Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnl.

ANEXO 2 AO TRATADD

LISTA DE ESTADOS éÓNfORME O ARTIGO XlV

Lista de Estados membros da Conferência sobre Desarmamento na data de 18 de junho de 19%
que formalmento participaram do. trabalho. da ..sdo de 1996 da Conferência e quo aparecem na Tabela
I da ediçio de abril de 1996 da Agência Internacional de Energia Atômica .obre "Reatores de Energia
Nuclear no Mundo". e de Estados membros da.Conferência sobre Desamwnemo na data de 18 de junho
de 1996 que participaram fonnalmento do. trabalho. da ...são do 1996 d. Conferência o que aparocom
na Tabela I da odiçio de dezembro de 1995 da Agência Internacional de Energia Atômica sobre
"Reatores de Energia Nuclear no Mundo";

África do SUL Alemanha, Argélia, Argentina. Au.trália, Áustria, Bangladesh, Bélgica, Bmil, Bul8ária,
Canadá, Chile, Colômbia, Egito, E.panha, E'tado. Unido. da América, Finlindil. França, Hungria, India,
Indonésia. Irã CReptiblíca Islâmica do), Israel. Itália, Japão. México. Noruega, Paises Baixos. Paquistio.
Peru, Polônia, Reino Unido d. Gri BretaMa c Irlanda do Norte. República da Coréia, Reptiblica
Eslovaca, República Popular Democrática da Coréia. Rúuia, Suécia. Suíça. Turquia, Ucrânia. Vietni,
Zaire.

PROTOCOLO AO TRATADO DE PROIBIÇÃO COMPLETA DOS TESTES NUCLEARES

P~TEI

SISTEMA INTERNACIONAL DE MONITORAMENTO E FUNÇÕES DO CENTRO
.INTERNACIDNAL DE DADOS

A. DISPOSITIVOS GERAIS

1. O Sistema Internacional de Monitoramento consistirá de instalações de monitoramento confonne
estabelecidas no Artigo IV, parágrafo 6, o seu. respectivo. meio. de comunicaçio.

2. As instalações de monitoramento incorporadas no sistema Internacional de Monitoramento sio
aquolas especificadas no Auexo I doato Protocolo. O Sistema Internacional do Monitoramento
preencherá os requisitos técnicos e operacionais especificados nos pertinentes manuais de operação.

3. A Organização, em conformidade com o Artigo 11. em cooperaçio e consulta com os Estados
Partes. com outros Estados e com organizações internacionais pertinentes. e!tlbelecerá e coordenará a
Opeflçio e manutençio e qualquer futura modificaçio ou desenvolvimento acordado do Sistema
Internacional de Monitoramento.

4. Em confonnidado com acordo. ou entendimento. o procedimento. apropriadoa. um Estado Parte
ou outro Estado que abrigue instalações do Sistema Internacional do MOlÚtoramento ou quo soja por olu
reoponaável o o Socrotariado Técnico concordaria o cooporario em eatabolcccr, opcnr, aperfeiçoar,
financiar e COIIJerVIr as instalações de monitoramento, seua1ahorati>rio. credenciadOl o roapoclivo. moioI
de comunicaçio nas áreas aob IUI rosponaabilidade ou controlo du fora delas om confonnidade com o
direito internacional. Tal coopcraçio dar-e-á de confornúdade com reqUÍJÍtoI de _rança •
lUlOlIticaçio o especificaçôos técnicaa constantea doa lIlII&IIÍa de opcraçio pertinenta. Tal Estado
autorizará o Secretariado Técnico a ter ICOIIO ás instalações de monitoramento para conforência de
equipamento o oIoa de comulÚcaçio, o con<;ordarã em efetuar u alterações noceuáriu no equlp..-xo o
procedirnontM oporac!onai.a fim de atender a exigências acordadas. O So<retariado Técnico fornecori a
taia Eatadoc UlÍllêncla técnica apropriada. segundo o Conaolho Executivo, para o funcionamento
adequado da instalaçio como parto do Sistema Internacional de Monitoramento.
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S. As modalidades para uma tal cooperaçio entre a Organização e os Estados Panes ou Estados que
abrigam ou têm responsabilidade pelas instalações. do Sistema Internacional de Monitoramento serio
estabelecida mediante acordos ou enten~imento5 apropriado i cada caso.

B. MONITORAMENTO SISMOLOOICO

6. Cada Estado Parte compromete-se a cooperar no intercâmbio internacional de dados sismológicos
a fim de colaborar na verificação da implementação deste Tratado. Esta cooperação incluirá o
estabelecimento e operaçlo de uma rede global de estações prinWias e auxiliares de monitoramento
sismoJógico. Tais estações forneceria ao Centro Internaciorml de Dados infom::lçôes de acordo com
procedimentos acordados.

7. A rede de estações primárias consistirá de 50 estações especificadas na Tabela l-A do Anexo I
deste Protocolo" 1ais estações desempenharia os requisitos técnicos e operacionais especificados no
Manual Operacional de Monitoramento Sismológico e no Intercâmbio Internacional de Dados
Sismológico5. De forma. ininterrupta serio transmitidos dados das estações pnrnirias. diretamente ou
através de um centro nacional de dados. em tempo real. para o Centro Internacional de Dados.

8. Para suplementar a rede primária, uma rede auxiliar de 120 estações fornecerá informaçio.
diretamente ou por interrnedio de um centro nacional de dados.. ao Centro Internacional de Dadol,
mediante solicitaçlo. M estações auxiliares I serem usadas estio relacionadu na Tabelal·B do Anexo I
deste Protocolo. As estações auxiliares desempenharia os requisitos técnicos e operacionais
especificados no Manual Operacional de Monitonunento Sismológico e no Intercâmbio Internacional de
Dados Sismológicos. A qualquer tempo. os dados das estações auxiliares podem ser solicitados pelo
Centro Internacional de Dados e deveria' estar imediatamente disponiveis por meio de terminJI de
computador em tempo reaJo

C. MONITORAMENTO DE RADIONUCLÍDEOS

9. Cada Estado Parte compromete·se a cooperar no intercàmbio internacional de dados sobre
radiGnuclídeos n& atmosfera. 1. fim de assistir na verificação do cumprimento deste l'ratldo.• Em.a
cooperaçio incluirá o estabelecimento e operação de uma rede global de estações de monitoramento de
radionuclídeo e laboratórios credenciados. A rede fornecerâ dados em confonnidade com procedimentos
acordadOl1O Centro Internacional de Dados.

la. A rede de estações medidoru de radionuclídeos na atmosfera consistirá de um total de 80
estIÇõeI, confonne ••pecifiCldo na Tabela 2-A do Anexo I d••t. Protocolo. Tndu as ••taçõe. t.ria
capac:id&de para monitorar I presença de partícula relevante de matéria na atmosfera. Quarenta destas
estações teria capac:id&d. também d. monitorar ap_d. gases nobre. pertioentea &PÓ1 a entrada .m
viflOf do Tratado. Para este propó.ito. a Conferencia, na sua seuio inicial, apravm uma recomendaçio
da Comíulo Preparatória, dilflOndo quaiJ 40 ••taçO•• das previlltlS na Tabela 2-A do Anexo I deste
Protocolo teria capacidade para monitorar gases nobrea. Na IUI primeira seuIo ordinária anuaI, a
ConleràIcia d.liberará • decidiri sobr. um plano para implem.ntar a capacitaçio d. monitoramento d.
suea nobrea atra'" da rede. O Diretor-Gera1 preparara um r.lat6rio a ser submetido ã Conferencia sobre
u modalidades d. tal implementllÇio. Tndu as estações d. monitoram.nto desempenharia os requisitos
téaúcol e operacionais especificados no Manual Operacional de Monitoramento de Radionuclídeos e no
I_o internacional de Dl<lo. d. RAdionuclideos.

tI. A rede de estações de monitoramento de radionuclídeo contará com o apoio de Iaboratorios. os
quais seria credenciados pelo Secretariado Técnico nos termos do manual operacional pertinente para tal
desempenho. mediante contrito com I. mganíz&ç.io à base de remunençio por serviço prestado. e fará
anilises de amostras fornecidas pelas estações de monitoramento de radionuclídeos. Os laboratórios
especificados na Tabela 2·B do Anexo I deste Protocolo. adequadamente eQUIpadOS, poderio. se
necessário. ser solicitados pelo Secretariado Técnico a realizar análises de amoStras fornecidas pelas
estações de monitora.rtleJlto de radíonuclídeot: Com a anuência do Conselho Executivo. outros
laboratórios poderio ser credenciados pelo Secretariado Técnico para desempeni1ar analises rotineiras de'
amostras das estlÇÕes manuais de monitoramento. quando necessario. Todos 05 laboratórios
credenciados fornecerão os resultados de tais analises ao Centro Internacional de Dados. e. ao tàze·lo.
satisfario as exigências técnicas e operacionais especificadas no Manual Operacional sobre
Radionuclídcos e no Intercàmbio Internacional de Dados sobre Radionuclídeos.

D. MONITORAMENTO HIDROACÚSTICO

12. Cada Estado Parte compromete-sc a cooperar no intercàmbio de dados hidracúlticos com o fim
de assistir na vcrificaçlo da implemcntaçio deste Tratado. Esta cooperaçio incluiri o estabelecimento e
operaçlo de uma rede global de estações de monitoramento hidroacustico. Tais estações forneceria
dados de acordo com procedimentos acordados ao Centro Internacional de Dados.

13. A rede d••stações hidroactisticas 'consistirà d';' .stações especificadu na Tabela 3 do Anexo I
deste Protocolo. e compreenderá uma rede de seis hidrofones e de cinco estaÇÕCJ Fue-T. Tais estações
desempenhlIio os requisitos ttcniCOI e opencionais espei:ificados no ManuIl Operacional de
Monitoramento HidroaciJ.stico e no Intercâmbio Internacional de Dados HidrolCÚsticOl.

E. MONITORAMENTO INFRASSÔNICO

14. Cada Estado Pane compromet.... a cooperar no intercimbio internacional de dados infrusónicol
para assitlir na vcrificaçlo do cumprimento d.st. Tratl<lo. Em cooperaçio incluirà o eatabe\ecimento •
operoçio de uma rede aIoboI de eatIÇÕCI de monitoramento infrusónico. Tais eatIÇÕCI fornecerio 10

Centro Internacional de Dados intormaçilel em confonnidade com procedimentoslCOl'dados.

15. A rede de eataçOea d. infra.som consiltirà du estações especificadu na Tabela 4 do Anexo I
dMe Prolocolo, • comproenderã uma rede total d. 60 .staçõe•. Tal. estlÇllea IltilArIo os requisitos
técnicos • opmciooais .specificados no MIJU1a1 Operacional d. Mónitoramento-lnfmoónieo-e
InúrCimbio Internacional d. Dl<los Infrassónico•.

FUNÇÕES DO CENTRO INTERNACIONAL DE DADOS

16. O Centro Int.lllICÍonal d. Dado. t .... como funções receber. coletar. processar. aoali.... reportar .
• arquivar dados recebidoa do Sistema d. Monitoramento Internacional e llUIS ínstaJaçlSea, inciusiv. o.
reaultadol du aníIi....fetuadas nos laboratórios credenciados.

17. Os procedimentos. critérios padronizados d. seleçio d. eventol a serem usados pelo Centro
Internacional d. Dl<lol no desempenho d. llUIS funções acordadu. particu1arment. na produçio d.
relatório. padronizadol • no desempenho d. uma gJlIIII pl<lronizada d. serviços para o. Estado. panes.
seria .Iaborados no Manual d. Operaçio para o C.ntro Internacional d. Dl<los • serio d.senvolvidol
progressivament.. O. procedimentos. critério. desenvolvidol inicialmente pela Comiulo Preparatória
seria aprovados pela Conferência na sua sen!o inicial.

18. O Centro Internacional de Dados utilizará rotineiramente métodos de processamento automático e
análise interativa. por tCcnicos dos dados brutos do Sistema de Monitoramento Internacional com vistllS a
produzir e arquivar relatórios padronizados do Centro Interna~íonal de Dados .em nome' de todos os
~stados Partes. Tais re~atórios serio fornecidos a custo zero aos Estados PJ:!l.:s. sem prejuízo do
Julgamento final a respeito da natureza de qualquer evento. o que pennanceera como responsabilidade
dos Estados Partes. e incIuirã:

(a) Listas integradas de todos os sinais detectados pelo Sistema Internacional de Monitoramento,
assim como IistlS e boletins de evento padrão. inclusive os valores e incertezas correlato calculadas para
cada ~ento pelo Centro Internacional de Dados. tendo por base um conjunto de parâmetros
padronizados;

(b) Boletins de eventos padrão selecionados resultantes'da aplicação a cada evento pelo Centro
Internacional de Dados de critérios de seleção de eventos padronizados. mediante utilização dos
parâmetros de car~etcrização especificados no Anexo 2 deste Protocolo. com o objetivo de caracterizar e
·assinalar.no b91etim de ~vcnto padrão - e, desta rormã.aestacá·los - eventos considerados compatíveis
?O~ fc:'0m.eno~ natums ou nào--nucleares e produzidos pelo homem. O boletim de evento padrio
~~a numencamentc' para cada evento o grau segundo o qual tal evento corresponde ou não la
cnteno de seleçio de eventos. Nlaplicação padronizada da seleçio de eventos, o Centro Internacional
de Dados. quando neccssãrio. utilizara tanto o critério de seleção global como o suplementar a fim de
levar e':l conta as variações regionais. O Centro Internacional de Dados procurará aprimorar
P:agresSlvament~ suas capacitações têcnicas à medida que for ganhando experiência na oP,eraçio do
SIstema InternaCIOnal de Monitoramento.

(~) Sumários executivos. que resumam os dados adquiridos e arquivados pelo Centro
InternaCIOnal de Dados. relatórios do Centro Internacional de Dados e o dClClIlpenho e situaçio
operacional do Sistema de Monitoramento Internacional e do Centro Internacional de Dados; e

. (d) Extratos ?~. subconjuntos dos relatórios padrões do Centro Intetnacional de Dados'
••pecificados nOI subplliígrafos (a) a (c), ••Iecionl<lo. d. acordo com a solicitaçlo d. um Estl<lo Parte
especifico.

19.. O Centro Internacional de Dados realizará, sem custo para 05 Estados Partes., estudos especiais
destmados a aprofundar aniliscs tecmcas especializadas de dados originários do Sistema Internacional de
Monitoramento. quando solicitados pela Organizaçio ou por um Estado Parte, com vistas a aumentlr o
valor estimado dos parâmetros de sinal e evento,

Serviços do Centro Internacional de Dados para os Estados Partes

20. O Centro Internacional de Dados fornecerá aos Estados Partes acesso aberto, igual. oportUno c
conveniente a todos OI dados primários ou processados do Sistema Internacional de Monitoramento de
Dados. todos os relatórios do Centro Internacional de Dados e todos os outros dados do Sistema de
Monitoramento Internacional arquivados no Centro Internacional de Dados ou., por intermédio do Centro
Internacional de Dados, du instalações do Sistema de Monitoramento Intemacional. 05 metodos para
Ulegurar o acesso lOS dados e o fornecimento dos dados incluiria os seguintes serviços:

(aJ Envio automàtico e regular a um Estado Parte dos relatórios do Centro Internacional de
Dados ou da ..Ieçio f.ita pelo Estl<lo Pan•• e, quando solicitl<lo, a seleçio feita pelo E.tl<lo pane d.
dados do Sistema Internacional de Monitoramento;

(b) O fornecimento de dados ou relatórios gerados em resposta a solk:itações ad hoc por parte de
Estados Partes para recuperlçio dos arquivos do Centro Internacional de Dados e instalações do Sistema
de Monitoramento Internacional. inclusive acesso interativo eletrônico ao I:anco de dados do Centro
Internacional de Dados: e

(c) Assistência i~ividual a Estados Partes. por solicitação destes e sem custo por esforço
razoi.vel, na forma de análise técnica especializada de dados e outras informal/des oertinentes do Sistema
Internacional de Monitoramento fornecidos pelo Estado Pane solicitante. com o rim de ajudar o Estado
Parte interesudo a identificar a origem de eventos especificos. O resultado de qualquer anilise têcnica
serà consid.tado produto do Estado Parte solicitant•• mas .Slm ã di.posiçio d. todos os Estado. pan.s.

Os ..rviço. do Centro Internacional d. Dados .apecificados nos subparigrafo. (a) • (b) estaria
disponíveis, sem custo. a cada Estado Parte. Os volumes e formatos dos dados seria estabelecidos no
Manual Operacional do Centro Internacional de Dados.

Selceio de Evento Nacional

21. O Centro Int.rnacional d. Dados. quando solicitl<lo por um Estado pane, aplicarà a qualqu.r d.
seua relatórios padronizado!, d. maneira r.JlUlar • IUtOmàtica, entenol d. seleçio de eventos oaclooai.
.stabelecidos por aquele E.tado pan., a ele fornecendo o r.suha<!o de tal aniliJe. Esse serviço serà
reilizado &em CUltO para o Eltado Pane que o solicitar. O resultado d. tais p,roceuos de seleçio de
evento nacional ..rã conlid.rado um relatório ~o Estl<lo Pane solicitante.

Aujltlncla Técnica

~. B~ Internacional d. Dl<los fornecerà, quando solicitl<lo. auistõncia técnica a Estado:
Panes individoalment.:
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(a) Na formulação de seus requisito. pua seleção e triagem de dado. e relatórios;

(b) Na instalaçio 00 Centro Internacional de Dado., sem custo pua o Estado Parte por esforço
razoável, algoritmo. ou programu de computador fornecido. pelo Estado Parte pua computar .inal
novo ou parimelro. d. evento. aio incluído. 00 MlOuaI Operaciooal do Centro Internacional de Dado.,
cujo resultado aeri considerado produto do Estado Parte solicitante; e

(c) No auxilio ao. Estados Partes, d. forma a que desenvolvam capacitaçio pua receber,
proceuar. analisar dado. do Sistema d. Monitoramento Internacional em um centro nacional de dados.

23. O Centro Internacional de Dados fará mOIÚtoramento contínuo e relatório da situaçio operacional
du instalações do Sistema Internacional de Monitoramento e do. elo. d. COOlUnicaçio • d. seu. próprios
sistemas de proceuamento. Expedirá imediata notí6caçio 105 responsáveis no cuo do desempenho
operaciooal d. qualquer componente deixar de correspooder ao. nív.i. acordados estipulado. 00 maoual
de operações pertinent•.

PARTE 11
INSPEÇÕES IN LOCO

A:DISPOSITIVOS GERAIS

1. Os procedimentos constantes desta Parte secA0 implementados em conformidade com 05
dispositivos sobre inspeções in loco estipuladas no Artigo IV

2. As inspeções ín loco seria realizadas na área onde ocorreu o evento que detenninou a solicitaçio
de inspeçio in/oco.

3. A irei. de uma inspeçio m/oco será contínua e seu tamanho não excederá 1.000 quílõmetros
quadrados. Nio haveni nenhuma.distância linear superior aSO quil~..II}etros em qualquer direçio.

4, .. A duraçio. de uma inspeçio in loco não excederá 60 dias a partir da data da aprovação d&
SO.IK:itaçlo resp~va em conformidade com o Artigo IV, parágrafo 46. mas pode ser prorrogMI ate um
mlxllno de 70 dllS de acordo com o Artigo IV.. parágrafo 49.

S. Se a áre& de inspeçio especificada no mandato de inspeção se estender até o territàrio ou outro
lu~ sob jurisdição ou controle de mais de um Estado Parte, os dispositivos relativos a inspeções i1l loco
:lphcar-se-io a cada um dos Estados Partes aos quais se estende a ârea de inspeçio.

~. . Nos casos em que a área de inspeçio está sob a jurisdição ou controle do Estado Parte
1111p;clonado. mas esta situada no território de um outro Estado Parte. ou quando o acesso ao ponto de
entrãda na área de inspeçio requer trânsito através do território de um Estado Parte que nia o Estado
Parte sob inspeção. o Estado Parte inspecionado exercerá os direitos o cumprirá as obrigações
concernentes I tais inspeções nos tennos do presente Protocolo. Em tal caso. o Estado Parte em cujo
território a área de in!lpeção está localizada permitirá a inspeção e fornecerá o neceuário apoio para
permitir â equipe de inspeçio realizar i\ sua tarefa de maneira oportuna e eficaz. Os Estados Partes
através de cujo território se requer trànsito a fim de alcançar a área de inspeção facilitara esse trânsito.

7. NOI casos em que a área. de inspeção está sob a jurisdição ou controle do Estado Parte
inspecionado, porem se acha localizada no território de um Estado não Parte no presente Tratado. o
Estado Parte inspecionado adotarâ todas as medidas necessàrias para assegurar que a impeçio possa ser
realizada em confonnidade com este Protocolo. Um Estado Parte que pomti sob sua jurisdição ou
controle uma ou mais áreas no território de um Estado não Parte do presente Tratado adotari todas as
medido necessárias para u!egurar a aceitação por parte do Estado em cujo território a irea de inspeção
está localizada de inspetores e assistentes de inspeçio designados para o EstadO Parte. Se um Estado
Parte sob inspeçlo nio for capaz de assegurar o necessírio aceno. precisarà demonstrar que tomou todas
u medidu necessárias para tanto.

,8. Nos casos em que a área de inspeçio está localizada no território de um Estado Parte mas se acha
50b ajurisdiçio ou controle de um Estado não Parte no presente Tratado. o Estldo Parte tomará todas 15

~idas.necessirilSexigidas de um Estado Pane inspecionado e de um Estado Parte em cujo território I

ara de 1D5peçiO se acha localizada. sem prejuízo das regras e práticas de direito internacional. a fim de
auegurar que a inspeçio in loco possa ser realizada em confonnídade com o presente Protocolo. Se o
Estado. Parte estiver impossibilitado de assegurar acCS50 á área de inspeçio, precisarí dernonstrar que
tomou todas as medidas necessárias para assegurar tal acesso, sem prejuízo das regeu e práticas do
direito internacional.

9. O tmnanho da equipe d. io.peçio seri o meoor necessário pua o cumprimento ídequado do
~to de inspeção. O número total de membros da equipe de inspeção no território do Estado Parte
UI5peC100ado em nenhum momento, salvo durante a cooduçio d. petfurações, excederá 40 peuou.
Nenhuma pessoa oaciooal do E.tado Parte requisitlOt. ou do Estado Parte in.pecionado será membro da
equipe d. inspeçio.

10. O Diretor-Geral detcrminari o tamanho da equipe de inspeçio e selecionará seus membros com
bale na li.ta de inspetor••• usistentes de ÍIl5peÇio, levaodo em coosideraçio u circunstinciu d. uma
solicitaçio parrieular.

11. O Estado Parte inspecionado provera ou providenciará as comodidades necessãril5 para a·equipe
de inspeçio, tais como meios de comunicação. serviços de interpretação. transporte, local de trabalho.
hGlpedagem. aUment&Çio e wiltencia. médica.

12. O E.tado Parte inspecionado ser. reembolsado pela Orgsnizaçio. num penodo d. tempu
razoavelmente cuno após a condusio da inspeçio, de todas as despem. inclusive aquelas-mencionadas
nOl parigrafol 11 e 49. relacionadas com a permanência e atividades funcionais da equipe de inspeçio no
território do Estado Parte inspecionado.

13. O. procedimento. para impl.mentlÇio d. inspeções 11/ loco serio d.talhado. no MaouaI d.
Operaçõea pua Inspeçõe. lI/loco.

B. ENTENDIMENTOS PERMANENTES

Designado de IDlPetOtls C Aujltcmcs de InspcclQ

14. Uma equipe d. in.peçio pode ser composta de in.petore•• de usistentes de iospeçio. Uma
inspeçio lI/loco somente poderá ser realizada por inspetores qualificado. especialmente designado. para

esta função. Eles poderão ser assistidos por assistentes de inspeção especialmente designados. tais corno
pessoal técnico e administrativo. tripulação de aeronave e intérpretes.

15. Os inspetores e assistentes de inspeção serão nomeados pelos Estados Partes ou, no caso de
peuoal do Secretariado Técnico. pelo Diretor-Geral. tendo por base os seus conhecimentos técnicos e
experiência pertinentes para os propósitos e funções de inspeções in loco. Os candidatos seria aprovados
antecipadamente pelos Estados Partes de acordo com o parágrafo 18

16. Cada Estado Parte. em prazo não superior a 3Ô dias após a entrada em vigor do presente Tratado
para. si. notificarà ao Diretor·Geral os nomes. datas de nascimento, sexo, categoria funcional.
qualificações e ex:periencía profissional das pessoas propostas pelo Estado Parte para designaÇÃO como
inspetores e usístentes de inspeçlo.

17. Ao mais tardar 60 dias após a entrada em ~or do presente Tratado, o Secretariado Técnico
comunicarà por escrito a todos 05 Estados Partes uma lista inicial de nomes, nacionalidades. datas de
nascimento, sexo e categoria funCionai dos impetores e assistentes de inspeçio propostOS para
designaçio pelo Diretor-Geral c os Estados Partes, assim como uma descriçio de suas qualificaçõ= e
experiência profissional.

18. Cada Estado Parte acuwà imediatamente recepção da lista inicial de inspetores e assistentes de
inspeção propostos para designação. Qualquer inspetor ou assistente de inspeçio incluído nesta. lista será
consklerado aceito a menos que um Estado Parte, em prazo nio superior a 30 diu depois de ICUsar

recebimento da lista. declare por escrito a sua nao-aceitação. O Estado Parte pode incluir as ruões da
objeçio. No caso de nlo-&ceitaÇio, o impe10r ou assistente de inspeção proposto nio Im designado
para ou participará nu atividades de inspeçio in loco no território ou qualquer outro lugar sob a
juriadiçio ou cootrol. do Estado Parte que tenha declarado a sua oio-aceitaçio. O Secmariado Técnico
confirmara imediatamente recebimento da ootificaçlo de objeçio.

19. Sempre que o Diretor-Geral ou um Estado Parte propuser acréscimos ou mudanças na lista de
inrpetores e &!5i!ltentes de inspeçi.o. a substituição de inspetores e assistentes de inspeçio !Cri
determinada di mesma maneira estabelecida para a lista inicial. Cada Estado Parte noti.fica.ri prontamente
la Secretariado Técnico se um inspetor ou assistente de inspeçio por ele designado nio mais puder
desempenhar asfu~ de inspetor ou assistente d. in.peçio.

20. ~ Secretariado Técnico manterá atualizada a lista de inspetores e a ssísteDtes de inspeção e
notificara a todos os Estados Partes quaisquer acrescimos ou mudanças na mesma.

21. Um Estado Parte que sotiGÍtar uma inspeção In loco poderá propor que um inspetor ou uS1Meme
de inspeção constante da lista de inspetores e assistentes de ínspeção sirva como observador em
cooformidad. com o Artigo IV, partgrafo 6I

22. No! termos do parágrafo 23, um Estado Parte teri o direito a qualquer tempo de objetar um
inspetor ou usistente de inspeção que já tenha sido aceito. Ele notificam ao Secretariado Técnico sua
objeção por escrito e poderá incluir as razões da mesma, Tal objeçio terá efeito 30 dias apôs o
recebimento da notificaçio pelo Secretariado Técníco, O Secretariado Técnico confirmaJi. imediatamente
o recebimento da. objeçio e informará. aos Estados Partes que objetlf!ID e nomearam I. data a partir da.
qual o inspetor ou assistente de inspeção cessarâ de ser designado para aquele EstMO Parte.

23. Um Estado Pane que tenha sido notificado de uma inspeção não procurará remover da equipe de
inspeção qualquer dos inspetores ou assistentes de inspeção designados no mandato de inspeçào.

24. O número de inspetores e assistentes de inspeção aceito por um Estado Parte deve ser suficiente
para pennitir a disponibilidade de um numero apropriado de inspetores e assi5tentes de inspeção. Se. na
opinilo do Diretor-Geral, a nào-aceitaçio por parte de um Estado Parte de inspetores ou assistentes de
inspeçio propostos impedir a designaçio de um numero suficiente de inspetores e usistentes de inspeção,
ou de alguma forma dificultar a rea1izaçio eficaz dos propósitos de uma inspeção in loco, o Diretor-Geral
submeterá o assunto ao Conselho Executivo.

25. Cada inspetor incluído na lista de inspetores e de assistentes de inspeção receberà o treiMITleDto
pertinente. Tal treínamento serâ ministrado pelo Secretariado Técnico em conformidade com os
procedimentos especificados no Manual Operacional de Inspeções in loco. O Secretariado Técnico
coordenará, mediante acordo com os Estados Partes. um programa de treinamento para 05 inspetores.

Privilégios e Imunidades

26. Em seguida i aceitação da lista inicial de inspetores e assistentes de inspeçio confonne disposto
no parágrafo 18 ou subsequentemente alterada de acordo com o paràgrafo 19, cada Estado Parte será
obrigado a conceder. em conformidade com 05 seus procedimentos nacionais e mediante solicitaçio de
um inspetor ou I!5Íltente de inspeção, vistos de múltipla entrada e saída elou trinsito e outros
documentos peninentes a fim de habilitar a cada inspetor e assistente de inspeçio entrar e penIW1eCer no
território do r.ferido Estado part.com o único propóoito de realizar u atividade< de inspeçio. Cada
Estado Pane concederá os vistos ou documentos de viagem necessários para tal finalidade o mais tardar
48 hora após recobimento da respectiva solicitação ou imediatamente após a chegada da equipe
inSpetora ao ponto de entrada no território do Estado Pane. Tais docwnentos teria a validade neceuiria
pua habilitar o inspetor ou usistent. de inspeçio a permanecer no território do E.tado Parte
inspecionado~m o Unico propósito de realizar 15 atividades de inspeçlo.

27. Afim d. permitir o .xercício .ficaz d. suu funçõe., o. membros da equipe d. inspeçio faria jus
aos privilégio. • imunidad.. .stipuiado. no' .ubpanígrafo. (a) a (i). o. privilégio. • imunidadea
concedidos & membrOl da. equipe inspetora o slo em beneficio do presente Trat&do e nio em beneficio
penca! dos próprios individuas. Tais privilégios e imunidades ser-lhes-io concedidos para todo o período
compreendido .ntre a chegada. panida 00 território do E.tado Parte io.pecionado•• po.terionnent.
com respeito a atol previamente praticadol no exercicio de suas funções oficiais.

(a) Ao. membro. da equipe de inspeçio será coocedida a inviolabilldad. de que gozam o. agente.
diplomático. 00. termo. do Artigo 29 da Convençio de Vi.na .obr. R.lações Diplomáticu, datada d.
18 deabril d. 1961;

(b) As habitações • locai. d. trabalho ocupado. pela equipe io.petora no d.sempenho de
atividades d. inspeçio previstu no pr....t. Trltado gozario d. inviolabilidad•• proteçlo coocedída ao.
recinto. do. agente. diplomático. no. termo. do Artigo 3D, panígrafo 1. da Coovençio d. VIClll aobre
Relações DiplollllÍticas;
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", ~c) Os papéis e corre!,~ondência. inclusive registros. da equipe de inspeçio gozario da
U1VI~:l1abllidade acordada aos papeis e correspondência dos agentes diplomáticos nos tennos do Artigo 3D,
parigrafo 2, d~ ~onvenção de Vien~ sobre Relaçõe, Diplomàticas. A equipe inspetora terà o direito de
faz« uso de códigos em suas co"!urucações com o Secretariado Técnico;

. . • (~) Amostras e equip.ame~t? aprovado conduzidos por membros da equipe inspetora serio
UMOlivcls nos t~s dos dlSpOSlUVOS constantes do presente Tratado e seria, isentos de todos 05
~05 alfandeganos. Amostras perigosas seria transportadas de acordo com a regulamentação
pertJnente;

. ~~) Aos membros da equipe inspetora serão concedidas as imunidades outorgadas aos agentes

Ddlppllom~u~, no, termo' do Artigo 31, paràgrafo, 1,2 e 3, da Conveoçio de Viena sobre Re1açõe,
J omatIcas;

.(f) A,OI membr?s da equipe inspetora que realizam atividades previstu nnte Tratado será
concedIda a IlICf1çiO de Impostos e taxas outorgada aos agentes diplomáticos nos termos do Artigo 34 da
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas;

• . (g) 05 membros da equipe inspetora teria permissio de trazer para o tenitório da Estado Pane
mspecIonado, :em o ~A~amento de encargos alfandegários ecorrelatos, anigolJ de uso peuoaI. com
exceçio de arngo, cUJa nnportação ou exportaçfo é proibida por lei ou sujeita a regulamentação de
,quarentena;

(h) Ao, membro, da equipe in'petora seria concedidas as me'mas faci1idadea em matéria de
moeda .e. câmbio que 510 concedidas aos representantes de governos. estrangeiros em misJio oficial
temporana.; e

~i) Os membros da. equipe inspetora não se engajarão em qualquer atividade profissional ou
comerCIal com fins lucrativos no território do Estado Parte inspeciona.do.

28. Quando ':'" ~rinlito pelo território de Estado, Parte, que não o Estado Parte inspee;onado, o,
membros da eqw~ InapetOfl gozaria do, privilégio, e imunidade, concedidu aOl Igentes diplomático,
nos termo, do.~go ~O, p~o I, da Convençio de Viena sobre Relações Diplomáticas. Papéi, e
co~a,.lIIc~"ve teg15lros, e amostras e equipamento aprovado transportados por eles, BOUrio
dOI prIVilégios e nnurudades estabelecido, no parigrafo 27 (c) e (d).

29. . Sem p~uizo do, aeua privilégio. e inumidade, o, membro, da equipe inspetora estio obrigado, a
respertar u lei. e re/!'ÚllllenlO' do Estado Parte inspecionado e. na medida do compatível com o mandato
~~l do o~ngadola nio interferirem nOI umntos internOl daquele Estado. Coa o Estado Parte
UlSpeaonado COnsidere que houve abuso de privilégios e imunidades especificados neste Protocolo,
estaheIecer-oe-io consuitu entre o Estado Parte e o Diretor-Geral a fim de determinar se houve tal abuso
ocorreu e, se assim determinado, evitar arepetiçio de um tal abuso.

30. A imunidade de jurisdição de membros da equipe de inspeção pode ser suspensa pelo Diretor
Geral nos casos em que ele chegar ã concluslo de que a imunidade impediria o CUlJO nonnal da justiça e
que ela pode ser derrogada sem prejuízo da implementação dos dispositivCis do presente Tratado. A
suspensão deve sempre ser explícita.

31. . ?s observadores gozarão dos mesmos privilégios e iIhunidades outorgados lOS membros da
equipe mspetora nos termos desta seção, com exceção daqueles concedidos c~mbrme o parágrlfo 27 (d).

Pontos de entrada

32. Cada Estado Parte designllri os seus pontos de entrada e fomeceri a imàrmaçio necessiria ao
Secretariado Técnico no prazo mâximo de 30 dias após a entrada em vigor do Tratado para este Estado
parte. Esses pontos de entrada serão localizados de tal fonna que a equipe ínsnetora polSl alcançar
qualquer irea de inspeçio a partir de pelo meno' um ponto de entrada em 24 horas. A localização do.
pontos de entrada seri fornecida a todos 05 Estados Partes pela Secretariado Técnico. Os pontos de
entrada podem também servir como pontos de saída.

33. Cada Estado Pane pode mudar os seus pontos de entrada e deverâ dar ciência de tal mudança. ao
Secretariado Técnico. As mudanças tornar-se·io efetivas depoi' de 30 di.. da recepçio da notificação
pelo Secretariado Técnico. a fim de pennitir a necessària notificaÇão a todos os Estadoi Partes.

34. Se o Secretariado Técnico considerar que há insuficientes pontos de entrada para a oportuna
rea1izaçlo das inspeções. ou que as mudanças de pontos de entrada propostas por um Estado Parte
dificultaria a realizaçlo das inspeções em' tempo hábil, entrará em consultas com o Estado Parte em
questio para resolver o problema..

EntendimentQS QUI Utj1iUcin de Aeronave cpe nIo de carreira

35. Quando a viagem la ponto de entrada não for faetivel mediante vôos comerciais pr~o',
uma equipe de inspeçio poderà utiliur aeronaveero vôo oio-programado. O.mai, tardor 30 diuapóa. a
entrada em vigor do Tratado para ele. cada Estado Parte ínformarà o Secretariado Técnico do número
estabelecido para despacho diplol11àtico de aeronave. oio-programada transportando uma. equi~

inspetora e equipamento neeessãrio à ins~. As rotas aéreas. 'seguirio 15 .rotu csta.belecidas
internacionalmente que tiverem sido acordadas entre o Estado Parte e o Secretariado Técnico como base
de um tal despacho diploroàtico.

Equipamento de rnmecio Aprovado

36. A Conferência, na lIuuessin inicial, considerará e aprovsrá uma lista de equipllllentO a seruudo
dlJBllle uma inspeçio in loco. Cada Estado Parte pode apresentar propollU para iocluJio de
equipamento na lista. As especificações para uso do equipamento, detalhadu DO Manual Operacional
para impeçõeJ in loco, levaria em conta considerações de segurança e de confidencialidade quanto ao
local onde tal equiplllllClllo provavelmente serà usado.

37. O equipamento a ser usàdó durante inspeções in loco conllistini do equipamento bísico para u
atividades otOcnicu de inapeçio especificadas no parágrafo 69, e de equipamento anxiliar neceuirio para
Odesempenho opolltmo e efetivo du inspeções in loco.

38. O Secretariado Técnico assegurarà a disponibilidade de todos os tipos de equipamento aprovado
para as inspeções ill loco. quando necessirio. Quando requerido para uma inspeção ;11 loco. o
Secretariado Técnico certificar-se-â devidamente de que o equipamento se encontra previamente
calibrado, conservado e protegido. A fim de facilitar a conferência do equipamento no ponto de entrada
pelo Estado Parte inspecionado, o Secretariado Técnico providenciará document&Çào e afixarà selos para
autenticar a tertificaçio.

39. Qualquer equipamento pennanente estará sob custOdia do Secretariado Pennanente. Este se",
responsàvel pela manutenção e afetição de tal equipamento.

40. Quando necessário, o Secretariado Técnico promoverá entendimentos com Estados Partes para
fornecer equiplll1ento mencionado na lista. Tais Estados Partes seria responsáveis pela. manutenção e
afetição de tal equipamento.

C. SOLICITAÇÃO DE INSPEÇÃO INLOCO, MANDATO DE INSPEÇÃO E
NOTIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO

SolicitRclo de Inspecão in Inco

41. NOI termos do Artigo IV, parágrafo 37, O pedido de inspeção in loco conterá pelo menos as
seguintes informações:

(a) As coordenadu geogrificas e verticais estimadas da loca1izaçio do evento que determinou o
pedido com índicaçio da poS!Ível margem de erro;

(b) 05 limites propostos da. ,área a ser inspecionada, especificados em mapa e de acordo com o
di.posto no, paràgrafo'2 e3;

(c) O E'tado Parte ou Estado, Parte, a serem in,pee;onado, ou uma indicação de que a àrea a ser
inspecionada ou pane deIa se encontra além da jurisdiçio ou controle de qualquer Estado;

(d) O ambiente provàvel do evento que determinou o pedido de inspeçio;

(e) Estimativa de tempo do evento que determinou o pedido. com indicaçlo de possível margem
de erro;

(I) Todo, o, dado, sobre o, quais o pedido ,e baseia;

(g) Deta1hes pessoaill do observador propo,to, se houver; e

(b) Os reJU1tadol de um ptoceIIIIO de coOJU1ta e esclarecimento oos termos do Artigo 1V, ou uma
expIanaçio, se pertinente, du razões peIaa quai, um tal processo de con",lta e esclarecimento não fni
levado acabo.

Mandato de Inspecio

42. O mandato plll'l uma. inspeçio in loco conterà:

(a) A decisin do Conaeiho Executivo sobre o pedido de iospeçio in loco;

. • (b) ~ nome do Estado Parte ou Estados Partes a serem inspecionados ou uma indicação de que a
arca mspec10nada ou pane dela se encontra além da jurisdiçào ou controle de qualquer Estado~

. (c] A loca1izaçio e limites da área de inspeçio especificados em mapa: ..·,ando em Conta toda
Informaçao em que se baseou o pedido e qualquer outra informação técnica dispol1lveI. em consulta com
o Estado Parte 5Olícitante;

- < (d) Os tipos de ati~dades planejadas da equipe inspetora na área de inspeç<:~.

(e) O p?nto de entradl a ser usado pela equipe inspetora;

(t) Quaisquer pontos de trânsito ou de base. se for o caso;

(g) O nome do chefe da equipe inspetora;

(b) O, nomes do, membro, da equipe inspetora;

(i) O nome do observador proposto, se houver. e

(j) A lista de equipamento a ser u'ado na àrea de inspeção.

• < Caso Uma decisão do Conselho Execútivo no, termos do 'Artigo VI, pÍrigrafo, 46 á 49,
det~nar I modificaçio do mandato de inspeçio, o Diretor - Geral poderá atualizar o mandato no qu_e
respe1tl aos subparigraf05 (d), (h) e (j), conforme o caro. O Diretor·Gera1 notificará imediatamente o
Estado Parte inspecionado de qualquer modificaçio.

Notificação de Inspeção

43: A notificação a 'er feita pelo Diretor·Geral no,'termos do Artigo IV, paràgrafo 55, incluirà a
seguinte informação: .

(a) O mandato de inspeçio;

(b) A data e tempo estimado de chegada da equipe in'petora ao ponto de entrada;

(c) O. meios de chegada ao ponto de entrada;

(d) Se for o caao, o número do despacho diplomàtico autorizado para a aeronave nia-
programada; e .

(e) Uma Lista de qualquer equipamento que o Diretor·GeraI solicitar ao Estado Parte
inspecidnado, que deverá estar diJponivel para uso na irea de inspeção.peIa equipe inapetora.·
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44.. o Eswlo Partc~oMdo devenlaCUlar recebimento da notificaçio do Dirclor-Geralno prazo
nwomo dc 12 horas apos o recebimento danotificaçio.

D. ATIVIDADES PRÉ-INSPEÇÃO

Entrada no Território do E3tado Parte Inspeciçnado Ativjdades no Ponto do E«rada e
Trwferência para. ArcA de InlPOC1o

45. ?~o Parte insFonado que tenha sido avisado dc chegada da equipe inspetora ....aurari a
cntralla imediata dcsta eqwpc de inspcç!o no seu território.

46. Quando f<>r utilizado vôo não-prograarn>do para transpone ao ponto de entrada, o Secre<ariado
Téc~co fornecerá la Estado Parte inspecionado. por intenn6dio da Autoridade NICÍOnal. o plano de vôo
cobnndo o vôo da aeronave a partir do último aeroporto antes da entrada no 6DIÇO aéreo do Estado
Part~ em questã~ a,té o ponto de entrada. com pelo menos seis horM de antec~cJ!ncla em relaçio i partida
prevJ~ desse ultimo aeropono. Tal plano será fonnulado de acordo com OI procedimentos da
OrglllllZllçio Intemaeional de Aviaçio Civilaplicàveis a aeronavc civil. O Secretariado Técni<:o incluirá,
na~ de o~ayõt. do plano de vão, o numero do despacho diplomatieo autorizado e a indicaçio
~ente que Identifique a aeronave como uma aeronave de inspeçio. Se tor utilizada uma aeronave
nulitar, o Secretariado Técnico solicitará autorizaçio prévia ao E.tado Parte inspecionado para que possa
entrar no seu espaço aereo.

47. Nio menos de três horas ante. da partida previ.ta da equipe inspetora do último aeroporto antes
de entrar ~o espaço aêreo do Estado Parte inspedonado. o Estado Parte inspecionado auegumi que o
plano de voo fonnulado de acordo com o parágrafo 46 cstá aprovado, dc forma que a equipe de inspeçio
PO!151 chegar ao ponto de entrada na hora prevista.

~8. . Quando for necessário, o' chefe da equipe inspetora e o representante do Estado Parte
mspec\onado entraria em lcordo sobre um ponto de base e um plano de võo do ponto de entrada la
ponto de base e, se necessàrio, à área de inspeçio.

49.. O Estado Parte inspecionado providenciará e fomecerà estacionamento, segurança e proteçio.
~ de manutençio c eombustivelsolicitado. pelo Secretariado Técnico para a aeronavc da equipe
IDI~ora. ~o ponto de entrada e, se necessârio, no ponto de base e na área de inspeçio. Tal aeronave nio
estara IUJe.ta ao pagamento de taxas dc aterri.sagcm c de decolagem, ou encargoa similares. O que se
contém neste paràgrafo aplicar..se-i também a aeronave Usadl para sobrevôo de inJpeçio durante a
inspeção in loco.

50. Noa termo. do parágrafo 51, nio havenl restriçio impo.ta pelo Estado Pane inspecionado á
entrada de equipamento aprovado trazido pela equipe inspetora e que esteja em conformidade com o
mandato de Ú1!peçio no território do Estado Parte, ou quanto ao uso do mesmo nos termos do Tratado e
d.... Protocolo.

5I. . O Estado Partc inspecionado tará o direito, sem prejuízo do periodo de tempo eJflC.cificado no
p~o 54, de venficar, na presença de membro. da equipe inspetora no ponto de entrada, que o
~tllP"."'ento se encon~ aprovado c certificado nOS termo. do parágrafo 38. O Estado Pane
UI!peClOnado pode ..elulr equipamento que nio csteja conforme com o mandato de inspeçio ou que nio
tenha .ido aprovado e certificado dc acordo com o parágrafo 38.

52. Imediatamentc após a chegada no ponto de entrada c sem prejuízo do h<>ririo especificado no
parágrafo 54, o chefe da equipe inspetora apresentará ao representantc do Estado Parte inspecionado o
mandato e o plano inicial da inspeçio elaborado pela equipe inspetora especificando u atividades a serem
realizadu~ meoma. Aequipe inspetora aeri instruida pelo representante do Estado Parte inspecionado
com o auxilio de mopu c outra documentaçio apropriada. Tal instruçio incluirá u caracteristieu
~s do tetrC?" conoideradas pertinentes, qUe1llles de _anca e conlidtllÓia1idade, e arnnjoa
!OJl1st1C01 para aI~. O Estado Parte inspecionado pode indicar locai. colllJllMllCÜdos na área de
inspeçio que, na IIU& opúlilo, nio se relacionam com o propósito da in&peçio.

73. Depoi. da instruçio pré-inspeçJo, a equipe inspetora modificará, se neccuário, o plano inicial dc
!nspeçio, levando em conta quaisquer comentirio. feito. pelo E.tado Parte inspecionado. O plano de
.nspeçio assim modificado aeri pOllO à di.posiçio do rcpresentante do E.tado Pane inspecionado.

54. O Estado Parte inspecionado fará tudo I seu alcance para fornecer assistência e auegurar salvo
conduto i equipe in.petora. ao equipamento aprovado c.pecificado no. parágrafos 50 c 51 c á bagagem
do ponto de entrada à área de inspeçio no mais tardar 36 horas apos a chegada no ponto de entrada. se
um outro periodo nio houver sido acordado dentro do horário especificado no parayrafo 57.

55. A fim de eenificar-se de que a ir.. para a qual a equipe in.petora foi transportada corresponde á
área de inspeçio especificada no mandato de inspeçio, a equipe inspetora tera o direito de usar
instrumento. aprovado. para determinaçio da l<><:alizaçio, O Estado Parte IlIspecionado' prestará
assistência â equipe inspetora nessa tarefa. .

E. CONDUçÃO DE INSPEÇÕES

Regras Gerai,

56. Aequipe in.petora executará suas funções no. termo. do Tratado e deste Protocolo.

57. A equipe inspetora dari início às atividades de inspeçio na área a inIpeclonar o ,nais cedo
pouivel, porém em nenhuma hipótese em penodo superior a 72 horas apó, sua chegada no ponto de
entrada.

58. As atividades da equipe in.petora aerio organizadu de mineira a-=aex~ oponuna
e efetiva de suas funções e o minimo pouivel de· inconveniência causada 10 Estado Parte inspecionado e
transt<>rnO. na área de inspeçio.

59.. Nos caso. em que o E.tado Pane in.pecionado tiver sido solicitado; nos termos do plrigrafo 43
(c) 00 no CU1'IO da in.peçio, a colocar á dispos~ da equipe de in.peçlo qualquer equipomento para uSO
dela na área de inspeçio, o Estado Panc inspecionado atenderá ao pedido ~medida de _ capacidade.

60. Durante a: inspeçio in loco a equipe inspetora terá, entre outros:

(a) O direito de delemúnar como a in.peçio será realizada. em consonância com o mandato de
inapeçio e levando em conta quaisquer providancias adotadu pelo Estado Parte inspecionado consoante
os dispositivos sobre accsao administrado;

(b) O direito de modificar o plano de in&peçio, caso necessário, a fim de aueaurar a execoçio
efetiva da in&peçio;

(c) A obrigaçio de levar em conta u recomendações e modificaçlles .ugeridas pelo Estado Pane
inspecionado com relaçio ao plano de inspeçio;

(d) O direito de solicitar esclarecimento. sobrc ambigüidades que pouam surgir durante a
inapeçio;

(c) Aobrigaçlo de fizer uso apenas du técnicas especificadu no parigraIb 69. evitar atividades
que nio sejam peninentes para o propóaito da inspeçio. Aequipe coletará c.documentari. fàtoa que sejam
relacionados com o propóaito da inspeçio, mas nio procurará nem documentará infunnaçio que nio seja
a ela elaralpente relacionada. Qualquer material coletado c que suboeqüentemente seja considerado
iqelcvante aeri restituído ao Estado Pane inspecionado;

(f) A obrigaçio dclevar em conta e incluir no &eU relatório dados e expIanaçõea sobre a natureza
do evento que determinou o pedido, fomccidos pelo Estado Pane inspecionado c oriundos dos &i1lemU
de monitoramento do Estado Panc inspecionado c dc ootras fomes;

(8) A obrigaçio dc fornecer ao Estado Partc in.pecionado, a seu pedido. côpiu da informaçio e
dado. coletado. na área de inspeção; e

(h) A obrigaçio dc respeitar a eonfidencialidade c o. reguiamcntos sobre segurança c saúde do
Estado Panc inspecionado.

61. Du~te a inspeçio III loco o Estado Pane inspecionado teri.. entre ouuos:

(a) O direito a quaiquer tempo de fazer recomendações á equipe in.petora sobre pouivel
modificaçio no plano de ílllpeÇio;

• (b) O direito e a obrigaçio de designar um representante para ....gurar contaeto com a equipe
InspcIOra;

(c) O direito dc ter represemantes acompanhando a equipe inspetora durante o desempenho de
suu atribuições e observar todas as atividades dc inspeçlo realizadu pela equipe inspetora. Isso nio
deverá retardar 00 de qualquer forma difiiultar o ..ereieio du funções da equipe inspetora;

(d) O direito dc fornecer informaçio adicional c de solicitar a coleta c documcntaçio de fãtos
adicionais que acredita serem pertinentes para a in&peçio;

(c) O direito de examinar todos os resultado. fotográficos e de afcriçlo, mim como amostras, e
reter quaisquer fotografiu ou partes delu que mostrem locai. .ensíVei. nio relacionados com o
propósito da inspeçio. O Ellado Parte in.pecionado terá o direito de receber eóplu duplicatu de todos
OI relatÓriOl fotográficos c resultados dc mensuraçio. O Estado Parte inspecionado terá Odireito de
reter origillais fotográfico. c relatório. fotográfico. de primeira geraçio e de lacrar em conjunto
fotosrafias ou pane delas demro de seu território. O Estado Pane inspecionado teri o direito de
providenciar o seu próprio fotógrafo para tirar fotosrafias posadas ou fazer OI videoa IOIicitados pela
equipe inspetora. Caso contrário, tais funções aerio desempenhadu pelos membros da equipe inspetora;

(f) O direito dc fbmecer à equipe inspetora. com base no••istemas de monitoramento nacional ou
outru fontes, dados c explanações sobre a nalUreza do evento que determinou o pedido de inJpeçlo; e

(g) Aobrigaçio de fornecer à equipe in.petora tanto. esclarecimentos quanto nccet&ários a fim de
dirimir ambigüidades su&citadu durantc a inspeçio.

Comunicaci5es

62. Os membros da equipe inspetora terio o direito durantc todo o tempo da inspeçio in loco de
COIIIIIlicar-IC entre &i e com o Secretariado Técni<:o. Para .... fim eles podem utilizar &eUI próprios
cquipImentoa devidamente aprovados • certificados, com o consentimento do Estado Parte inspecionado,
na medida em que este nio lhes forneça aceaso a ootto. meioa de telecomunicaçio.

63. Nos termos do Artigo IV, parágrafo 61, o Estado Pane requisitante entIari em contato com o
Secretariado Técnico a fim de coordenar a chegada do obseP<ador no mesmo ponto de entrada ou ponto
dc bue da equipe inspetora dentro de um periodo de tempo razoável da chegada da equipe inspetora.

64.. , O ob~ador terá o direito. durante todo o tempo da in.peçio, de manter... em comunicaçio
com a Embaixada~ Estado Parte requisitantc localizada no Estado Pane in&pecionodo ou. no caso de
nio haver tal Embaixada. COm o próprio Estado Panc requisitante.

~5" . O ObserVador teri o direito, concedido pelo Estado Pane inspecionado. de~ na ir.. de
1J1Ipeçio C de adentrar a mesma.

66. O observador terá o direito de fazer recomendações á equipe inspetora no cura0 da inspeçio.

67. Durante a inspeçio, a equipe inspetora manterá o observador inf<>rmado da conduçio da inapeçio
e de suas conclusões.

68. .Duramo a inspeçio, o E.tado Panc inspecionado fornecará ou providenciará para que sejam
~moc:idu ao observador u comodidad.. neceuiriu c .imilare. iquelu deaIiutadu peia equipe
uupelora nos termos do parágrafo 11. Todos os custo. rclarivos à estada do observador no território do
Estadoi~o aerio cobenoa pelo Ellado parte requisitantc.
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Atividades e Técnicas de Inspeção

69. As seguintes atividades e têcnicas de inspeção podem ser realizadas e empregada. de acordo com
OI dispositivos sobre acesso admirústrado. coleta, manipulação e análise de amostras, e sobrcvõos:

(a) Definição área ou terrestre de posição com vistas a confinnar os limites da área de inspeçio e
estabelecer as coordenadas de localização. em apoio ás atividadcs de inspeção;

• (b) Ob",rvação visual, fotografia posada ou video e imagens multi-eopectraiJ, inclusive medições
tnfta-vennelho, na superficie ou abaixo dela. ou aéreo, com vistas a detectar anomalias ou artificial;

(c) Medição dos niveis de radiuoatividade na superfleie: acima ou abaixo dela, por meio de
monitoramento de radiação gama e de análise de resolução de energia, na atmosfenl ou na superficie, bem
com baixo dela, com vistas a buscar e identificar anomalias de radiação;

(d) Amostragem ambiental e anilise de sólidos, liquidos e gases na superiície., acima ou abaixo
dela, com vistas a detectar anomalias;

(e) Monitoramento sismológieu passivo de réplicas. com vistas a localiaar a área de busca e
facilitar a deterrninaçio da natureza do evento;

(f) ReuonAncia Jismométrica e P""luiul slsmicas ativaa, com vistas a buscar e localizar anomaliu
subterrineaa, incIwive cavidades e escombros;

(g) Planimetria gravitacionai e magnética, radar de penetraçio no solo e medições da
condutividade elétrica na superficie e na atmosfera, quando apropriado, com vistu a detectar anomaiias e
artificios;e

(h) Petfurações para obter amostra! radioativas.

70. . Até 2.5 dias depoi~ da aprovaçio de uma inspeçio in loco nos tennol do Artigo IV, parigrafo 46,
~ eqUipe de mspeçio tera.o direito de realizar quaisquer das atividades e utilizar quaiJquer das técnicas
listadas no paragrafo 69 llens (a) a (e). Na seqllência da aprovação de eonrinuidade da impeçio nos
te~os do ~i~o IV, .paràgrafo 47, a equipe de inspeção terá o direito de reaJi1.lr quaisquer das
a~Vld~es ~ uullZlU' qUlllsquer das téenicas.Hstadas no parágrafo 69 ilens (a) a (g). A equipe de inspeção
50 !ealJ.2MI perfura~s Com o consentimento do Conselho Executivo nos termos do AJtjgo IV,
p~grafo 48. ~e a eqUipe de inspeçio solicitar uma extensio da duraçio da inspeçio nos termos do
Artigo IV. paragrafo 49, deverâ indicar em sua solicitaçio quais das atividades e técnicas listadas no
paJigrafo 69 ela tenciona conduzir com vistas a desincumbir·se de seu mandato.

SobrevÔos de Inspeção

71: Aequipe inspeto~ terá o direito de efetuar um vôo de ins.peçio sobre a área inspecionada dut'l.l\te
aI~O UI I~o com Vistas apropicifU' à equipe de inspeçio uma orientação geral da irea de inspeçio,
red~ndo ~ apnm,:rando ~ definiçio da localização para a i11!peçio terrestre e facilitando, usim. • coleta
de evidênelu fatulll~ medIante o uso de equipamento especificado no parágrafo 79.

72. O sobrev60 de inspeçio será efetuado tão cedo quanto possivel em termos práticos. A duraçio
total do vôo de inspeçlo sobre a àrea inspecionada nio excederá 12 horas.

73. Sobrevoos adicionais de inspeção com o uso de equipamento especificado no. parágrafo. 79 e 80
podem ser efetuados com a anuência do Estado Parte inspecionado.

74. A área a ser coberta pelos sobrevôos de inspação não se estenderão além do. limites d. área
inspecionada.

75.. O .Est.ad0 ~arte inspecionado terá o direito de impor restriç;"'cs ou, em cuo. excepcionais e
mec1l1J1te jUstifieauva razoavel, proibir sobrevôo de inspeção sobre locais sensíveis nIo relacionados com
o proP,ósito da Inspeção. As restrições podem relacionar-se com a altitude de voo, o número de tomadas
~ de Clmlios & efetuu. a duraçio da fiutuaçio, o tipo de aeronave, {) Nimero de inspetores. &bordo, e {)
tIpo de mensurações ou ob"'rvações. Se a equipe inspetora considerar que as restrições ou proibiçlo de
sobrevoo de áreas ICnsiveis impedem a execução plena de seu mandato. o Estado Parte inspecionado fará
todo esforço razoável para oferecer meios alternativos de i11!peçio.

76. Os sobrevôos de ínspeçio seria efetuados de acordo com um plano de vôo devidamente
~taIo~o e aprovado de acordo com as regras e regulamentos de aviaçió do Estado Parte
InspecIonado. O. regulamentos de segurança de vôo do Estado Parte inspecionado seria estritamente
oblCrvAdos durante todu as operações de voo.

77. Durante os sobrevôos a aterrissagem deverá nonnaImente só ser autorizada para o propósito ~e
pouso e rea1>utecimento.

78. Os IObrevoos seria efetuado. nu altitudes IOlicitadas·· pell eqUipe inJpetora; deldé que
compatíveis com u atividades • serem desenvolvidas, condições de visibilidade, auim, como. os
~os aeronáuticos e de "'guranç& do Estado Parte inspecionado e o .... direito de proleger
infonnaçio senJivel nIo relacionada com u finalidades da inspeçio. o. iobrevóo. serio. efetuado. aUl\l&
altitude máxima de 1.500 metro. acima da sup<rlicie. . .

79. Para o. IObrevoo. efetuados de acordo com o. parágrafos 71 e 72, o seguinte equipamento pode
.... ulado a bordo da aeronave: .

(a) Binóculo. de campo;

(b) Equipamento de'detenninação passiva de posição;

(c) Cimaras de video; e

(d) Cimaru manuai. para fotografia posada.

80. Em qualquer IObrevoo adicionai efetuado de acordo com o parágrafo 73, os Inspetores abordo da
l"aeronave podem também um equipamento portAm-de íacil iIistltação para:

(I) Imagens multiespectrais (inclusive infravermelho);

(b) Espectroscopia de raios gamma; e

(c) Mapeamenlo em campo magnético.

81. Os sobrevõos seria efetuados com aeronaves relativamente lentas.. de asas fixas ou giratórias. A
aeronave deve pennitir uma visio ampla, sem obstrução. da superficle abaixo.

82. O Estado Parte inspecionado terá o direito de: fornecer sua própria aeronave. pre.equipada
adequadamente de acordo COm os requisitos técnicos do manual de operação pertinente, e a tripulação.
Do contrário. a aeronave será fornecida ou alugada pelo Secretariado Técnico.

83. Se • aeronave for fornecidl ou alugada pelo Secretariado Técnico. o Estado Parte inspecionado
terá o direito de inspecionar a aeronave a fim de certificar·se de que a mesma está equipada com
equipamento de inspeção aprovado. Tal verificação será completada no periudo de tempo especificado
no parágrafo 57.

84. O pessoal il bordo da aeronave consistirá. de:

(a) o menor numero de tripulantes de vôo compatível com a segurança operacional da aeronave;

(b) Até quatro membros da equipe inspetora;

(c) Até dois represenlantes do Estado Parte inspecionado;

(d) Um obletVador. se houver. sujeito i anuência do Estado Parte inspecionado; c

(e) Um intérprete, se necessário.

85. O. procedimentos para a realização de sobrevoos ",rão detalhados no Manual de Operação para
Inspeções in loco.

86. A equipe inspetora terá direito a acesso i. área de impeçio de acordo com 01 dispositivos do
Tratado e deste Protocolo.

87. O Estado Parte inspecionado providenciará acesso à área de inspeçio de acordo com o prazo de
tyempo especificado no parágrafo 57.

88. No. temlO. do Artigo IV, parágrafo 57 e o parágrafo 86 supra, os direito. e obrigações do Estado
Parte inapeeionado inclu1rlo:

(a) O direito de adotar medidas para proteger instalações e localidades sensiveis no: termos do
presente Protocolo;

(b) A obrigaçio. ~uando houver re5triçio de acesso no interior da área de inspeçio, de envidar
todo esforço razoável para satisfazer os requisitos do mandato de inspeção mediante meios alternativos.
A solução de quaisquer questões concernentes a um ou mais aspectos da inspeçio nio retardará ou
interferirá na conduta da equipe inspetora com respeito. outros ISpectOS da inspeção; e

(c) O direito de tomar a decisão finai com respeito a q~quer acesso da equipe inspetora, levando
:m:~~. obrigaçio da mesma nos termos deste Tratado e os seus dispositivos ~bre acesso

89. Nos termos do Artigo VI. parágrafo 57 (b) e parágrafo 88 (a) acima, o Estado Parte inspecionado
teri. o direito de adotar medidu para proteger instalações e locais sensiveis em toda I irea de inspeçio c
de evitar o vazamento de informaçio confidencial não relacionada com o propósito da inspeção. Tais
medidas podem incluir. entre outras:

(a) Usar cobertura protetora para esconder dispositivos, depósitos e equipamento sensíveis;

(b) Restringir a mensuração de atividade radionuclídea e de radiação nuclear para determinar a
presença ou ausencia dos tipos e energias de radilÇio pertinentes para o propósito da inspeçio;

(c) Restringir I retirada de amostras ou suas análises com o fim de determinar a presença ou
aulênciJ. de radioatividade ou outros relatórios pertinentes para o propósito da inspeçio;

(d) Administrar o aceMO a edifícios e outras estruturas n50 termos dos parágrafos 90 e 91 ~ e

(e) Declarar áreas de acesso restrito de acordo com os parágrafos 9~ a 96.

90. O acesso a edifieios e outru estruturas será retardado ate depois de aprovada·. continuação da
inapeçio in loco de acordo com o Artigo IV, parágrafo 47, com exceçlo do aceno. edificios e outru
estruturas que abrigun a entrada a uma mina. outras escavações ou caverna de tamanho aVMtajado e
nIo acessíveis de ouua maneira. Em tais edifici05 e estnrturas. a equipe inspetora terá apenas o direito de
trinsito. nu condições que o Estado Parte inspecionado detenninar, a fim de entrar em tais minas,
caYemU ou outro escavações.

91. Se, em aeguida i aprovação da conrinuaçio da inspeção de acordo com o Artigo IV. parágrafo
47, a equipe inspetora detnonstrar de modo verossímil ao Estado Parte inspecionado que o acesso ao'
edificios e outras estrutura é necessário 10 cumprimento do mandato de inspeçlo e que 15 atividades
neceuárlu autorizadu 110 mandato nio poderio ser realizadu do lado de fora, a equipe inspetora terá o
direito de obter aceno a tais edificio. ou outru estruturas. O chefe da equipe inspetora requisitará o
......, a um detetminado edillcio ou estrutura, indicando o propósito de um tal a<:eUO. o lUimero
especifico de inspetores, bem como as atividades pretendidas. As modalidades para um tal acesso eSlllIio
sujeitu 1 negociaçio entre a equipe inspetora e o Estado Parte inspecionado. EIle tará o direito de
impor restrições ou, em CUOI excepcionais e com razoável justificativa, proibiç<lea ao a<:eUO a ediflcio. e
outras eatruturu.

92.. Quando forem declarado. locai. de aceuo restrito nos termo' do parágrafo 89 (e), cada um
d-. locais nIo terá área superior a 4 quiJ6metro. quadrado•. O I!Itado Parte inspecionado terá o
direito de declarar lté 50 quilômetrOl quadrado. de locai. de aceno restrito. Se maia de um local de
aceno restrito for declarado, cada um d..... locai. aerà "'Parado de qualquer outro por uma distincia
mlnima de 20 metros. Cada local de aceuo restrito teri demarcação claramente definida • limites
aceuíYeis.
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93. O tamanho, locali~ e limites de locai. de acesso restrito seria COmunicldOSIO~ da
equipe inspetora o mais tardar por ocasiio em que • equipe inspetora procwv aceuo a uma localizaçlo
que contenha toda ou parte de um tal local de acesso restrito. .

94. A equipe in'Petora terá o direito de colocar equipamento e tomar outru providiacias noceuirias
à conduçlo da inspeçio até os limites de uma área de acesIO restrito.

95. A equipe inspetora tera permisdo de ob..",ar visualmente !Ode. oslupres abettos 110 interior da
área de acesso restrito I partir dos limites do local.

96. A equipe inspetora fUá todo esforço razoável para dar cumprlmonto 10 mandalo de inspeçio~
da ir.. de aceJS() restrito antes de requerer lceJS() a tais locai.. Se a quoIquer.~o I~
inspetora demollllrlr de forma verouimil ao Eatado Parte inspecionado que a llividIdes 
lutorizada no seu mandato nio poderiam ser realiaada pelo lado de fora. e que o ...., ~~ local de
acesso restrito se torna necessirio 10 cumprimento do mandato, alguns lI10IIIbtm da eqUIpe I~ora
seria IUtorizado. a desempenhar tarefas especifico 110 inte~or do local. .o EIlIc!" PIlrte~
terá o direito de cobrir ou proteger de outra forma equtpamento senúvel.~ e ma~ nIo
relacionado. com o objetivo da inspeçio. O número de inspetores sará o mUllI"" l1OCOIIIlI!' para
completar a tarefàs rellcionada com a ilUpeçio. As modalidad.. de um tal ICCIIO seria objeto de
negocilçiO entre a equipe inspetora e o Eatado Parte inspecíooldo.

ColetL Manuseio eAníliR de AmoIIlJS

97. Nos termo. do. p"rágrafO' 86 a 96 e 98 a 100, a equipe inspetora tm o diroito de coletar.e retirar
amostm pertinentes da irea de inJpeçio.

98. Sempre que poS!lvel, a equipe in.petora analisará asllllOl!rl' 110 próprio locai. ?'rep~
do Estado Parte ilUpecionado terio direito a presenciar quando a ~, forem~~ no I":"P~
local. A pedido da equipe inspetora, o Eatado Parte inspeciooIdoprovt~~ para a aníIíJe
de amostru no próprio loca1, de acordo com procedimentol~. ~ eqwpe inJpOlora !"'- <l
direito de transferir amostras para aniIiH& fora do locai em Iaboratooos deIisn&do& pela <Jrganiuçio
somente se demolUtrlr que a necessiria anilise de llllOItrIS nio pode ser realizada in loco.

99. O Estado Parte in.pecionado tem O direito de reter poJ'ÇÕel de todu a lII10ItrIS colelIdu
quando tais amostras forem analisadas e dela pode tirar duplicatu.

100. O Eatado Parte inspecionado tera o direito de requerer que qualquer amoatra alo utilizada, OU
pute dela, lhe sejl restituidL

101. Os laboratório. desiguado. conduzirio anilise química ou fiJic:a das amoatraJ tranIforidu para
aníIíJe fora do lugar. O. deta1hes de tais aniIiH& serio elaborados 110 Manual de 0pençI0 para
Inspeções in loco.

102. Ao Diretor-Geral cabod a responsabilidade primiria pela segurança, iJltetIridade •~ doda
amostra e pela segurança de coafidencialidade das amostrai tl'&lllftridu para _ anaIiaadas ."'.
local. Para tanto, o Diretor-Geral atuará de acordo com os procedímentos ..-... do Ma.taI
Operacional para Inspeções in loco. O Diretor-Geral deveri, em qualquer cuo:

(I) Estabelecer um regime rigoroso que regulamente a coleta, 1IImIICio, trIllIpO<le e aníIíJe de
amostras;

(b) Credenciar os laboratório. desiguadoa a desempenhar o. difereotes tipoa de anili...;

(c) Supervisionar a padronizaçlo do equipamento e procedimentos cjeues laboratório. desiguadoa
e do equipamento analítico móvel e seus procedimentOI;

(d) Monitorar o controle de qualidade e padronizaçio geral no que se refere 10 credeociamento
deues laboratàrlos e ao equipamento móvel c seus procedimentos; c

(e) Selecionar dentre os laboratórios desiguados aqueles que desetnpeohario funções anaIitieu e.
outras funções com respeito a investigações especificas.

103. Quando for preciso efetuar anili... fora do lugar, as amostras deverio ser anaIiaadas em pelo"
menos dois1aboratórios desiguados. O Secretariado Técnico &JIOIlIr&rá o processamento expedito du
anili.... As amostra ficaria sob a responsabilidade do Secretariado Técnico e quaíJquer lI1lOIlr&S nio
utilizadas ou parte dela serio restituídas ao Secretariado Técnico.

104. O Se=tariado Técnico compiiará os resultado. das aniliseslaboratoriais de amoatras pertinent..
para o propósito da in5pOçlo. Nos termos do Artigo IV, parigra1b 63, o Diretor-Geral transmitirá
qualqu« d..... resultados prontamente ao Estado Parte inspeciooado para COllIOIIlírioa e,
posteriormente, ao COIUe1ho Executivo e a todol OI outros Estados Partes, • incluirá Infonnaçio
detalhada concernente lO equipamento e metodologia empregado. peIoa laboratórios deIijp>ados.

R..,UZlçlo de Inmecõe' em Áreas fOR da Jmjsdicip ou Controle de 0uaIqu« Estada

lOS. No caso de uma inspeçio in loco numa ir.. fura dajurisálçio OU controle de qualquer Eatado, o
Diretor-Geral entrará em consulta com os Estado. Part.. interesaados para c:onconIar a reopeito de
qualquer ponto de trinsíto ou de bue a fim de facilitar uma chegada rápida da equipe inspetora á área de
inspeçio.

106. O. Estados Parte. em cujo território estejam localizado. pontOI de triaaito OU de bue
cooperario, tanto quanto pouive~ no aentido de facilitar a inspeçio, inclusive o trIIlIpoIle da equipe
inspetora, sua bagagem e equipamento até I área a inspecionar, e de providcacior a comodidades
eapecilicadas no~ I I. A Organizaçio reembolsará todo& OI eustoa inacxridoa peIoa EIIIdoI
Partes em talassistCncia.

107. Com a anuência do Conselho Executivo, o Diretor-Getal poderâ llOJOCÍIr enteodimontoa
permanentes com Eatados Part.. pari fàcilitar wistêacia na eventualidade de uma inspeçio in loco em
uma ir.. fora dajuriadiçio ou controle de qualquer Eatado.

108. Nos C&IOI em que um ou mais Estados Partes tenham cooduzido uma illVOllÍj!lÇiO de um evento
ambíguo em ir.. fora da juriadiçlo ou controle de qualqu« Eatado anleI de aer!Oito ... pedido para uma
inapeçio in loco na referida irei, quaiJquer resultados de uma tal illVOlligaçio podeIIo Nr lOllIIdoa ..
COlIIideraçio pelo Conselho Executivo em lUa deliberaçio 110I termos do Artigo IV.

109. Após a coneIusIo da inspeçio, a equipe inspetora reunir-..... com 0,.-- do~
Parta inapecionado para rover a conclusões preliminares a que cheJou e~ lJIIIIICIUlIC
adJiIüidodea A equipe intpetora lOmeceri ao repreoentante do Estado Parta iIlaI'ecioMcIo IUII
eoaduIileI Feuminarea por escrito de acordo com um formato~~ COla .....

raIoçIo de quaiIquer lIIlOItrI& ou outro lIIIlerial retiradoa da área inIpecionIlda DOI !lIIIlO& do .,......ro
91. O doc:uma!to .... aIIinIdo pelo chefe da equipe Inspetora. Com ~ fim de io>dícar~ !oado~
do c:ontIúdo do mesmo o repreaNl&IU do Eatado Parte ioapecionado _ o reIIIrido
doanmto. Esta reunilo~ completada 24 horas, o mail tardar, após a coocludo da inspeçio.

~

110. Completado o procedimento pó..inspeçio, I equipe in.petora e o oboervador deixlrio, tio cedo
quanto posaive~ o território do Eatado Parte inspecionado. O Estado Parte insocoonado fará tudo que
estiver 10 seu alcance no sentido de assistir I equipe e usegurar-lhe salvo conduto, bem como 10
equipamento e bapgem até o ponto de partida. A menu' que tenha havido acordo em outro ,.;00 0Iltre
o Estado Parte inspecionado e a equipe inspetora, o pomo de saida Ul&l10 ..ra O moamo ponto de
entrada.

PARTEm
MEDIDAS DE FOMENTO DA CONFIANÇA

I. Consoante o Artigo IV, parigra1b 68, cada Eatado Parte fornecerá lO 5ecra1&riado Técnico,
voluntariamente noIificaçio de qualquer explodo quimica comportando 300 toneladas ou lllIÍI de
malerial com capacidade de expIosio equivalente 10 TNT, detonado como explodo indlviduaI em
qualquer parte do seu território, ou em qu&1qu« lugar sob sua juriadiçio ou controle. !!e pouivel. tal
notilicaçio .... fornecida com anteced&lcia. EII coneera detalhes sobre locaIiiaçio. tempo, qlWllidlde e
tipo de explosivo usado, uaim como sobre a configuraçio e propósito da expIoIio.

2. Cada Eatado Partefo~ 10 secretariado Técnico, vo1untaríaIilente e tio cedo qullllO pouiveI
apóa a ontrada em vigor do presente Tratado, informaçio I .... ltuaIizada a intervaloa &IIIIÍI, re1Ic:ionada
com o UIO nacional de toda as outras expIolÕeI qulmicu superiores a 300 toneladas de malOriaI COIIt

capacidade de expIosio equivalonle 10 TNT. Em puticuIar, o Eatado Parte procurará aviaar:

(a) As posições geogrifico do. 10Clis onde a explosões tiveram origem;

(b) A natureza du atividades que a produziram e o perfil geral.~ de tais expIoI6ea;

(c) Qualquer outro deta1he pertinente, se dísponivel; e osaistir o Secretariado Técnico a eocIarIcer
a 0Ô80M de qualquer 0V0Ilt0 aisim detectado pelo Sistema de MonitoratnOlito 1nlemIcioaaI.

3. Um Estado Parte poderá, em~ voluntária e mutuamente 1COitivel, convidar repreooIllIIIle do
Secretariado Técnôco ou de outros EsIado. PU/OS para visitar locais em seu território a que fõmn
refaiacia OI parágrafos I e 2.

4. C<>at vi... a aferir o Sistema ch. Monitoramento Internacional, os Eatadoa Partea poderio lIIItrIr
em contato com o Secretariado TécIIico para realizar explolÕel qulmicu deIlinadu a aferir instrut<xmoa
ou fornecer informaçio pertinente sob<e explolÕel quinticu programadas com outru 1inaIidadea.

ANEXO 2 AO PROTOCOLO

LW. de farünetros de ClTJCtcrlzacip para TriAgem de Evento Padrlp pelo
Centro Internacional de Dados

I. Os critérios para triagem de evento pedrio pelo Centro Imernacional de Dados tcrio~ bue os
parimetros de caracterizoçio de evemo padrio determinado du~te o JllOCOII&II*X? COIIlbina?" de
dadoa de todas a tecnologia de monitoramento no Sistema de Momtoramento InternaeionaI. A tJUgern
de eveolO padrio utilizari ambos as critérios da triagem global e suplementar a fim de levar em COIlI&

variações regioaais quando cabívei•.

2. Para evenlO. deteetadoa pelo componente siJmico do Sistema de Monitoramento Intemacional, os
-"",es parimetroa, entre outro&, podem ser usadÓJ:

• l.ocaIizaçio do evento;
• proIimdidade do evento;

reIaçio entre a magnitude das ondas de superficie e a ondas internas;
• volwne de sinal de fi"eqüência;
• relaçio espectral de fises;
• conc:óide espectral;
• primeiro sinal de onda P;
• mocuUmo focal:
• excilaçio relativa de fàses siJmic&s;
• medidu comparativa com oulIlll eventos e grupo. de eventos; e
• diJCriminantes regionais onde couber.

3. Para eventOI detectados pelo componente hidraaistico do Sistana de Monitoramellto
Internacional, OI seguinte. parimetl'Ol, entre outro', podem ser usados:

• volume de sinal de ti'eqilêocia incIuiodo ti'eqilCocia angular, .-gia de faixa-laria, e
fteqiWncil centra1 média e largura de faixa:

• duroçio de ainais em fimçaõ da fi'eqüõncia;
• reIaçio espectral; e

• indicações de sinai. de impullO borbulha e demora do iínpuIao borbu1ha.

4.' PIra eventoa detectados pelo componeote infi"auónico do Sillem& de~
lnIemocional, o. seguintea parimetroa, entre outros, podem ser usados:

• volume e dlspenio de sinal de ti'eqüCncia;
• duraçio de sinal; e
• &nIpÜtudemixima.
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S. Para eventos detectados pelo componente de radionuc~deo5 do Sistema de Mo~toramento
Internacional, os seguintes parâmetros, entre outro!, podem ser usAdos:

• concentraçlo de rodionuclideos de b... n.tural ou artificial; . _ ..
Concentraçio de fissio específica e produtos de ativação que escaplllD llS observaçoes nannalS,

e
• re1açio de um produto de fissio e .tivaçio específica.

Anexo J ao Protocolo

Tabela l-A
Lista de estações sismológicas que constituem a rede primaria

Estado el1ClUTegado Localização Latitude Longitude Tipo
d. estaclio
I.Africa do Sul Bosa 28,6 S 25,6 E 3-C

Bosbof
2.Alemaoha GEC2 48,9N 13,7E Complexo

Frevun~
3. Arábia Saudita Nova localização A A Complexo

Detenninar Determinar
4. Argentina PLCA 40,7 S 70,6W 3-C

Pase Flores
5. Austrália WRAO 19,9S 134,3 E Complexo

Warramun~a, Nr
6. Austrâlia ASAR 23,7 S 133,9 E Complexo

Alice Snrin~s, Nr
7. Austrália STKA 31,9 S 141,6 E 3-C

StOllbens Creek, SA
8. Austrâlia MAW 67,6 S 62,9 E 3-C

Mawson. Antártida
9. Bolivia LPAZ 16,3 S 68,1 W -3-C

La Paz
10. Brasil BDFB 15,6 S 48,OW 3-C

Brasilia
11. Canadá ULMC 50,2N 95,9W 3-C

Lac du Bonnet.Man.
12. Canadá YKAC 62,5N 114,6 W Complexo

Yellowknife, N.W.T.
13. Canadá SCH 54,8N 66,8W 3-C

~~efferville,
ebec

14. Cazaquistão MA!( 46,8N 82,OE Complexo
Makanclú

15. China HAI 49,3N 119,7 E 3-C>
Mallar Comnlexo

16. China LZH 36,1 N 103,8 E 3-C>
Lanzhou Comolexo

17. Colômbia XSA 04,9N 74,3W 3-C
EI Rosa!

18. Coréia KSRS 37,5N 127,9 E Complexo
Woniu

19. Côte d'lvoiro DBIC 06,7N 04,9W 3-C
Dimbroko

Estado encarregado Localização Latitude Longitude Tipo
da estacão
20. Egito LEXR 26,ON 33,0 E Complexo

Luxor
21. Espanha ESDC 39,7N 04,4W Complexo

Sonseca
22. Estados Unidos L1TX 29,3 N 103,7W Comnlexo

da América Liitas, TX
23. Estados Unidos MNV 38,4N 118,2 W Complexo

da América Mina. NV
24. Estados Unidos PIWY 42,8N 109,6W Complexo

d. América Pinedale. WY
25. Estados Unidos ELAK 64,8N 146,9W Complexo

da América Eilson.AK
26. Estados Unidos VNDA 77,5 S 161,9 E 3-C

da América Vanda, antártida
27. Finlindia FINES 61,4N 26,1 E Complexo

Labti
28. França PPT 17,6S 149,6W 3-C

Talúti
29. A A A A A

Detenninar Determinar Determinar Detenninar Determinar
30. Irã THR 35,8N 51,4 E 3-C

Teerã
31. Japão MJAR 36,5N 138,2E Complexo

M.tsuslúro
32. Mongólia JAVH 48,ON 106,8 E 3-C>

JavWant Comnlexo
33. Nigêria Nova A A 3-C>

Localizac!:o Determinar Determinar Comelexo
34. Noruega NAO 6O,8N 10,8 E Complexo

Hamar
35. Noruega ARA0 69,5N 25,5 E Complexo

Karas'ok

36. Paquistão PRKl 33,7N 73,3 E Complexo
Pari

37. Paraguai CPUP 26,3 S 57,3W 3-C
ViUaFlorida

38. Quêni. KMBO 01,1 S 37,2 E 3-C
Kilimambooo

39. República BOCA 05,2N 18,4 E 3-C
Centro-Africana Banll.11i

40. Rússia KBZ 43,7N 42,9 E 3-C
Khabaz

Estado encarregado Localização Latitude Longitude Tipo
daestacão
41. Rússia ZALR 53,9N 84,8 E 3-C>

Zalesovo Complexo
42. Rússia NR! 69,ON 88,0 E 3-C

Norilsk
43. Rússia PDY 59,6N 112,6 E 3-C>

Peleduv Complexo
44. Rússia PET 53,1 N IS7,8E 3-C>

Petropavlosk- Complexo
Kamchatka

45.Rússi. USK 44,2N 132,0 E 3-C>
Ussurivsk Comeleto

46. TaIlãndi. CMTO 18,8N 99,0 E Complexo
Chian.MaI

47. Tunísia THA 35,6N 08,7 E 3-C
Tha1a

48. Turqúi'" BRTR 39,9N 32,8 E Complexo
Belbaslú
O complexo será
reinstaIado em
Keskin

49. Turcomenistão GEYT 37,9N 58,1 E Complexo
Alibeck

50. Ucrânia AKASG 50,4N 29,1 E Complexo
Maiin

Tabela I-B
Lista de estações sismolôgicas que constituem a rede primária

Estado encarregado Localização Latitude Longitude Tipo
da estacio
I. Africa do Sul SUR 32,4 S 20,8 E 3-C

Suthertand
2. Alemanha! Estação Sanae 70,6 S B,4W 3-C

África do Sul Antártida
3. Arábia Saudita RAYN 23,6N 45,6 E 3-C

ArRavn
4.Argentina USHA 55,0 S 68,OW 3-C

Usbuaia
5. Argentina CFA 31,6 S 68,2W 3-C

Coronel Fontana
6.Armênia GNI 40,1 N 44,7 E 3-C

Garni
7. Austrália CTA 20,1 S 146,3 E 3-C

Charters Towers, QLD
8. Austrália mz 18,1 S 125,6E 3-C

Fitzrov Crossin., WA
9. Austrália NWAO 32,9 S 117,2 E 3-C

Narrooin, WA
10. Bangladesh CHT 22,4 S 91,8E 3-C

Clúll~on'
11.Bolívia SlV 16,OS 61,IW 3-C

Sanlonacio
12 Botswana LTBT 25,0 S 25,6 E 3-C

Lobatse
13.BrasH PTGA 07,7 S 6O,OW 3-C

Pitin••
14. Brasil RGNB 6,9S 37,OW 3-C

Rio Grande do Norte
·15.Canadá FPB 63,7N 68,SW 3·C

Inaluit N.W.T.
16. Canadá DLBC 58,4N 130,OW 3-C

Desse Lske, B.C.
17. Canadá SADO 44,8N 79,1 W 3-C

Sadowa,ONr
Estado encarregado LocaIizaçIio Latitude Longitude Tipo
da estacão
18. Canadá BBB 522N 1281W 3-C

Bella Bella, B.C.
19. Canadá MBC 76,2N 119,4W 3-C

Mould Bav, N.W.T.
20. Canadá INK 68,3N 133,5W 3-C

. Inuvik, N.W.T. -
21. Cazaquist!:o BRVK 53,1 N 70,3 E Complexo

Borovove
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22. Cazaquistão KURK 50,7N 78,6E Complexo
Kurchatov

23. Cazaquistio AKTO 50,4N 58,8E 3-C
IAktvubinsk

24. Chile RPN 27,2 S 109,4W 3-C
bla de Pascua

25. Chile LVC 22,6 S 68,9W 3-C
Limón Verde

26. China BIT 4O,ON 116,2 E 3-C
Bai"iatuan

27. Cruna KMI 25,2N 102,8 E 3-C
Kunmin~

28. Cruna SSE 31,1 N 121,2E 3-C
Shesan

29. China XAN 34,ON 108,9 E 3-C
Xi'an

30. Costa Riea JTS 10,3 N 85,OW 3-C
Las Juntas de
Aban~ares

3I. Curdistio AAK 42,6N 74,5 E 3-C
Ala-AreM

32. República Teheca VRAC 49,3 N 16,6 E 3-C
Vranov

33. DilWDlrca SFJ 67,ON 50,6W 3-C
Sandre StroImfjord
Groenlândia

34. Djibouti ATD 11,5 N 42,9 E 3-C
Aria Tunnel

35. Egito KEG 29,9N 31,8E 3-C
Koltamva

36. E3tados UlÚdos GUMO 13,6N 144,9 E 3-C
da América Guam. Uh.. Marianas

37. Estados UlÚdos PMSA, Palmer 64,8 S 64,IW 3-C
da América Statiol!, Antártida

~~ncarregado LocaIizaçio Latitude Longitude Tipo

38.Estados UlÚdos TKL, Tuckaleechee 35,7N 83,8W 3-C
da América CavernA. TN

39.Estados Utúdos PFCA 33,6N 116,5 W 3-C
da América PillonFlat CA

40.E3tadol Utúdo. YBH 41,7N 122,7W 3-C
da América Yreka, CA

4I. Estad05 UlÚdos KDC 57,8N 152,5W 3-C
da América Dha de Kodiak, AK

42. Estad05 UlÚdo. ALQ 35,ON 106,5W 3-C
da América l ...u.:n'~u., NM

43. Estad05 UlÚdos AITU 52,8N 172,7 E 3-C

da América Ilha de Attu. AK
44. Estados UlÚdos ELK 40,7N 115,2W 3-C

da América Eiko. NV
45. Estados UlÚdos SPA 9O,OS 3-C

da América Pólo Sul. Antártida
46. Estados UlÚdos NEW 48,3 N 117,1 W 3-C

da América Newoort. WA
47. Estados Unidos S10 18,1 N 66,2W 3-C

da América San Juan. PR
48. Etiópia FURJ 8,9N 38,7 E 3-C

Furi
49. Fiji M8VF 17,88 178,1 E 3-(

Monasaw. Viti Levu
50. Filipinas DAV 7,1 N 125,6 E 3-C

Davao. Midanao
51. Filipinas TGY 14,1N 120,9 E 3-C

Taoavtav, Luzon
52.Fl1I11Çll NOUC 22,1 S 166,3 E 3-C

Port Laguerre,
Nova Caledôni.

53. França KOG 5,2N 52,7W 3-C
Kouru
Guiana Francesa

54. Gabio BAMB 1,78 13,6 E 3-C
Bambav

55. Grécia !DI 35,3N 24,9 E 3-C
Ano~a, Creta

56. Guatemala RDG 15,ON 90,5 W 3-C
Rabir

57. Dhas Çook &AR 21,2S 159,8W 3-C
Raraton~

Estado encarregado LocaIizaçio Latitude Longitude Tipo
da estaeio
58. Ilhas Salomio HNR 9,4S 160,0 E 3-C

Honiara,Guadalcanal
59. A deterninar Adeteminar A A A

determinar determinar determinar
60. Indonésia PACI 6,5 S 107,0 E 3-C

Cibiomz. Jawa Barat
61. Indonésia JAY 2,5 S 140,7 E 3-C

Jlvaoura, lrian Java

62. Indonésia SWI O,9S 131,3 E 3-C
80ronlt !rian Java

63. Indonésia PSI 2,7N 98,9 E 3-C
Paraoa!, Sumatra

64. Indonésia KAPI 5,OS 119,8 E 3-C
Kappang, Sulawesí
Selatan

65. lodonésia KUG IO,2S 123,6 E 3-C
Kupang, Nusatenggara
limar

66.lri KRM 30,3N 57,1 E 3-C
Kerrnan

67. Ir! MSN 319N 49,3 E

Mas'ed·e-Solavman
68. Islândia BORG 64,8N 21,3W 3-C

Bor~mes

69. Israel MBH 29,8N 34,9 E 3-C
Eliath

70. Israel PARD 32,6N 35,3 E Complexo
Parod

71. Itália ENAS 37,5N 14,3 E 3-C
Enna, Sieilia

72. Japio JNU 33,1 N 130,9 E 3-C
Oruta, Kvushu

73.1apio lOW 26,8N 128,3 E 3-C
KulÚ~. Okinawa

74. Japio lHl 33,1 N 139,8 E 3-C
Maerujojima,
lUla de Izu

75.1apão JKA 44,1 N 142,6 E 3-C
Kamikawa-asahi,
Hokkaido

76.1apão JCI 27,IN 142,2 E 3-C
Crueru'ima, O.asawara

Estado eneartegado da Localização Latitude Longitude Tipo
estaoio
77.Jordânia 32,SN 37,6 E 3-C

Ashoof
78. Madagascar TAN 18,9 S 47,6E 3-C

Antananarivo
79.Mali KOWA 14,5N 4,OW 3-C

Kowa
80. Marroco MDT 32,8N 4,6W 3-C

Midelt
81. Méxieo TEYM 20,2N 88,3W 3-C

Teoieh. Yueatán
82. Méxieo TIJVM 18,ON 94,4W 3-C

Tuzandeoeti. Veraeruz
83. México LPBM 24,2N 110,2W 3-C

La Paz, Baja
ClI!ifornia Sur

84. Namibia TSUM 19,18 17,4 E 3-C
TllUIl1Cb

85. Nepll! EVN 28,ON 86,8 E 3-C
Everest

86. Noruega 8PIT8 78,2N 16,4 E Complexo
Soitsbertlen

87. Noruega JMI 70,9N 8,7W 3-C
IanMaven

88. Nova Zelândia EWZ 43,S S 170,9 E 3-C
Erewhon. Ilha South

89. Nova Zelândia &AO 29,2S 177,9W 3-C
llhaRaoul

90. Nova Zelândia URZ 38,38 177,1 E 3-C
Urewera. llha North

9I.Oman W8AR 230N 580E 3-C

Wadi Sarin
92. Papa Nova Guiné PMG 9,48 147,2 E -.J-C

PortMoresbv
93. Papa Nova Guiné BIAL 5,38 151,1 E 3.('

Bialla
94. Peru CAJP 7,0 S 78,OW 3-C

Ca'amarca
95. Peru NNA 12,OS 76,8 W .:i-C

Nona
96. Reino UlÚdo EKA 55,3N 3,2W Complexo

Eskdalemuir
Estado eneartegados Localização Latitude Longitude Tipo
daestacão
97. RomêlÚa MLR 45,5N 25,9 E 3-C

Muntele Roso
98. Rússia KlRV 58,6N 49,4 E 3-C

Kirov
99. Rússia KIVO 44,ON 42,7 E Complexo

Kislovodsk
100. Rússia OBN 55,1 N 36,6 E 3-C

OblÚnsk
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101. Rússia ARU 56,4N 58,6 E 3-C
Arti

102. Rússia SEY 62,9N 152,4 E 3-C
Sevmchan

103. Rússia TLY 51,7N 103,6 E 3-e
Talava

104. Rússia YAI< 62,ON 129,7 E 3-e
Yalrutsk

105. Rússia URG 51,1 N 132,3 E 3-e
Unw

106 Rússia BIT. 68,ON 166,4 E 3-e
Bilibino

107. Rússia TIXI 7l,6N 128,9 E 3-e
TJksi

108. Rússia YSS 47,ON 142,8 E 3-e
YDZhno-Sakhalinsk

109. Rússia MA2 59,6N 150,8 E 3-e
MadaRan

110. Rússia ZlL 53,9N 57,0 E 3-e
Zilim

111. Samoa AFI 13,9 S 171,8 W 3-e
Afiamalu

112. Sencgol MBO 14,4N 17,OW 3-e
Mbour

113. Sri Lanka COC 6,9N 79,9 E 3-e
Colombo

114. Suécia HFS 60,1 N 13,7 E Complexo
Hallfors

115. Suíça DAVaS 46,8N 9,8 E 3-C
Davos

116. Uganda MBRU 0,4S 30,4 E 3-e
Mb....".

117. Venezuela SDV 89N 70,6W 3-e

Santo Domin.o
Estado encarregado Localização Latitude Longitude Tipo
daestacão
118. Venezuela PCRV 10,2N 64,6W 3-e

Puerto la Cruz
119. Zâmbia LSZ 15,3 S 28,2 E 3-e

Lusakà
120. Zimbabwe BUL A ser A ser 3-e

Bulawavo Comunicado comunicado

Tabela2-A
Lista de estações de radionuclideos

Estado encarregado Localização Latitude Longitude
daestacão
I. Aflica do Sul IlbaMarion 46,5 S 37.0 E
2. Alemanha SchauinslandiFribur.o 47.9N 7,9 E
3. Arllentina Buenos Aires 34,0 S 58.0W
4. Ar.entina Salta 24,0 S 65,OW
5. Ar.entina Bariloche 41.1 S 71.3W
6. Austrália Melbourne, VIC 37.5 S IM,6E
7. Austrá1ia Mawson, Autártida 67.6S 62,5 E
8.Austrà1ia Townsville. QLD 19.2S 146.8 E
9.Austrà1ia Ilha Maccuarie 54,OS 159,0 E
lO. Austrália IlbasCocos 12,OS 97,0 E
11. Austrá1ia Darwin, NT 12.4S 130.7 E
12. Austràlia Pertb, WA 31,9 S 116,0 E
l3.Brasil Rio de Janeiro 22,5 S 43,1 W
14. Brasil Recife 8,0 S 35.0W
15. Camarões Douala 42N 99E
16. Canadá Vancouver, B.C. 49,3N 123.2W
17. Canadá Resolute, N.W.T. 74,7N 94.9W
18. Canadá IYellowknife. N.W.T. 62,5N 114,5W
19. Canadá SI. Jobo's. N.L. 47,ON 53,OW
20. Clúle Punta Arenas 53,1 S 70,6W
21. Chile HangaRoa, 27,1 S 108,4W

Isla de Pascoa
22. Clúna Bei'inR 39,8N 116,2 E
23. Clúna Lanzhou 35,8N 103.3 E
24. Clúna GuanRZhou 23,ON 113,3 E
25. Equndor 1st.. San CristóbaL 1,0 S 89,2W

Ilhas Galào..os
26. Estado. Unidos Sacramento. CA 38,7N 121,4W

da América
27. Estado. Unidos Sand Poinl, AI< 55,ON 16O,OW

da América
28. Estados Unidos Melbourne,FL 28,3N 80,6W

da América
29. Estados Unidos Palmer Stalion, 64,5 S 64,OW

da América Antártida
30. Estados Unidos AshIand,KS 37,2N 99,8W
~~ca __o

3I. Estados Unidos Cbariollesville, VA 38,ON 78,OW
da América

Estado encarregado Localização Latitude Longitude
da estação
32. Estados Unidos Salchaket, AI< 64,4N 147,1 W

da América
33. Estados Unidos 1lba Wake 19,3 N 166,6 E

da América
34.Estados Unidos Ilha Midway 28,ON 177,OW

da América
35. Estados Unidos Oabu,ID 21,5N 158,OW

da América
36. Estados Unidos Up~Guam 13,7N IM,9E

da América
37. Etiópia Filtu 5,5N 42.7 E
38.Fi'i Nadi 18,0 S 177,5 E
39. Fili inas Cidade de Quezon 14,5N 121,0 E
40. Franca P~eete, Talúti 17.0S 150,OW
41. França Point-â-Pitre, Guadalupe 17,ON 62,OW
42. Franca Ilha da Reunion 21,1 S 55.6 E
43. França Port-aux-Français, 49,0 S 70,0 E

ICerllUelen
M. Franca Caiena., Guiana Francesa 50N 52,OW
45. França Dumont d'Urville, 66,OS 140,0 E

Antártida
46. Ilhas Cook Raratonga 21.2 S 159,8W
47, Islândia Reyk'avik 64,4N 21,9W
48. A A A A

Determinar Determinar Detenninar Determinar
49.lrã Teerã 35,ON 52,0 E
50. Japão Okinawa 26,5N 127,9 E
51. Japão Takasaki, Gunma 36,3N 139,0 E
52,ICiribati ICirimati 2,ON 157,OW
53. ICuwait Cidade de Kuwait 29,ON 48,0 E
54, Libia Misratab 32,5N 15,OE
55, Malásia ICuala Lampur 2,6N 101.5 E
56, Mauritânia Nuakcholl 18,ON 17,OW
57, México Baja 28,ON 113,OW

California
58. Mon.ólia U1aanbaatar 47,5N 107,0 E
59, Ni.éria BibPa 180N 13 OE
6O,Noru= SPÍtsberllen 78,2N 16,4 E
61. Nova Zelândia Ilha Chatham MOS 1760W'*Jlova Zelândia ICailBia 35 I S 172,3 E
63, Panamá Cidade do Panamá 89N 796W
64, Papa Nova Guioé NewHanover 30S 150,0 E
Estado encarregado Localização Latitude Longitude
da estação
65, PonugaJ Ponta Delgada, 37,4N 25,4W

São Mionel. Azores
66, Reino Unido BIOT! Arclúpélago 7,OS 72,0 E

deCbaRos
67. Reino Unido Santa Helena 16,OS 60W

68. Reino Unido Tristão da Cunha 37.0 S 12,3W
69. Reino Unido Hallev. Autártida 76,0 S 28,OW
70. Rússia Kirov 58.6N 49,4 E
7L Rússia Norilsk 69,ON 88.0 E
72. Rússia Peleduv 59.6N 112,6 E
73. Rússia Bilibino 68.0N 166.4 E
74. Rússia Ussurivsk 43.7N 131.9 F.
7S. Rússia ZaJesovo 53.9N 84.8 ~

76. Rússia Petropavlovsk- 53,1 N 158,8 E
ICamcbatka

77. Rússia Dubna 56,7N 37,) E
78. Suécia Estncoimo 59,4 N 18,0 E
79. Tanzánia Dares Saiam 6.0 S 39,0 E
80. Tailãndia Bangkok 13,8N 100.5 E

Tabela2-B
Lista de Laboratórios de Radionuclideos

Estado encarre.a;ado do laboratorio Nome e localização do laboratório
L Aflica do Sul Corporação de Energia Atômica

Pelindaba
2. Argentina Junta Nacional de RegulamentaçãO Nuclear

Buenos Aires
3. Austrália Laboratório Australiano de Radiação

Melbourne. VIC
4. Austria Centro de Pesquisa da Austria

Seihersdorf
5, Brasil Instituto de Radioproteção e Dosimetria

Rio de Janeiro
6. Canadá C...dáSaúde

Ottawa. Onl.



24806 Sábado 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

7. China Beiiin~
8. E.tado. Unidos da América Laboratório. Centrais de McClellan

Sacramento, CA
9. Fiolândia Centro de Radiaçõe. e Segurança Nuclear

Helsinki
lO. França Comi.são de Energia Atômica

Montlhérv
11.1srae\ Centro de Pe.quisas Nucleares de Soreq

Yavne
12. Itália Laboratório do Organismo Nacional para a PlOteçio

do Meio Ambiente
Roma

13. Japio Instituto de Pe.quisas de Energia Atômica do Japio
Tokai, Ibaraki

14.Nova Zelãndia Laboratório Nacional de Radiação
Christchurh

15. Reino Unido AWE Blacknest
Chilton

16. Rússia Servico E.necial de Verifu:acão do Ministério

da Defesa, Labomtório Central de Controle de
Radiação
Moscou

Tabela 3
Lista de estações lúdroacústicas

Estado encarregado Localização Latitude Longitude Tipo
da estacão
I. Austrália Cabo Leeuwio. WA 34,4 S 115,1 E Hidrofone
2. Canadá flhas Queen Charlolte, 53,3N l33,5W FaseT

B.C.
3. Chile Ilha Juan Femandez 33,7 S 78,8 W' Hidrofone
4. Estados Unido. Ascensão 8,0 S 14,4W Hidrofone

da América
5. E.tado. Unido. IlhaoWake 19,3.N 166,6 E Hidrofone

da América
6. Franca Ilhas Crozet 46,5 S 52,2 E Hidrofone
7. Franca Guadal~e 16,3 N 61,IW FaseT
8. México Ilha Clmon 18,2N 114,6W FaseT
9. Portuo.1 Flore. 39,3N 31,3W FaseT
10. Reino Unido BIOT/Arquipélago 7,~ S 72,4 E Hidrofone

deChaoos
lI. Reino Unido Tristão da Cunha :>7,2S 12,5W FaseT

28. Estado. Unido. da Newport, WA 48,3 N 117,1 W
América

29. Estado. Unido. da PiIIon FIai, CA 33,6N 116,5 W
América

30. Estados Unidos da Ilhas Midway 28,IN 177,2W
América

Estado encarregado da Localização Latitude Longitude
estacão
31. E,tados Unido. da Hawai,lll 19,6N 155,3 W

América
32. E,tado. Unidos da Ilha Wake 19,3N 166,6 E

América
33. Fmnca Ilhu Marouesas 10,OS 140,OW
34. Fmoça Pari LaGuerre, 22,1 S 166,3 E

Nova Caledônia
35. Franca KerllUelen 492S 69,1 E
36. Franca Tabití 176S 1496W
37. Fmoça Kouro, 5,2N 52,7W

Guiana Francesa
38.A A A A

Determinar Determinar Determinar Determinar
39. Irã Teeri 357N 514E
40. JãDão Tsukuba 36,ON 1401E
41. M.rl.o.~~r Antanarivo 18,8 S 47,5 E
42. MonRólia Javhlant 48,ON 1068E
43. Namibia TIIUttIeb 191 S 174E
44.Nom~. !Karuiok 695N 25 SE
45. Nova Ze1india Ilha Chatbam 440S 1760W
46. p.nul"'n IRahimvar Khan 282N 703E
47. Paiau Paiau 75N 1345E
48. pã1la Nova Guiné Rabaul 41S 152,1 E
49. p.roon.; ViliaFlorida 263 S 573W
50. PortuR&! Azares 378N 255W
51:oi1bda Kilimanhooo 13 S 368E
52. Reino Unido Tri~daCunha 370S 123W
53. Reino Unido AJceIUio 8,0 S 143W
54. Reino Unido Bermudas 32,ON 64,5W
55. Reino Unido BIOT/ Arml;no'l.oo 50S 720E

deCha.o,
56. Rússia Dubna 56,7N 37,3 E
57. Rússia Petropavlov.k- 53,1 N 158,8 E

Kamchatka
58. Rússia Ussuriv.k 43,7N \3;)1'
59.Rússia Zalesovo 53,9N 84,8 E
60. Tunisia Thala 35,6N 8,7 E

Tabela 4
Li.ta de estações infrasônicas

Avisa n° 1.063 - SUPAR/C Civil

Em 19 de ago'to de 1997

I;:encarregado da Localização Latitude Longitude

I. Aftica do Sul Banoui 5,2N 18,4 E
2. Aftica do Sul Boabof 28,6 S 25,4 E
3. Alemanha Fr"""lno 48,9N 13,7 E
4. Alemanha Georg von Neumayer, 70,6S 8,4W

Antártida
.5. AMentina Puo Flore. 407S 706W
6. Aroentina Ushaia 55 OS 680W
7. AustriIia Base Dam Antártida 684S 776E
8. Austrália NarroQi;LWA 32,9 S 1172E
9. Austrália Hobart. TAS 42,1 S 147,2 E
10. Austrália IlhuCoco. 12,3 S 970E
11. Austrália Warramuna Nr 19,9S 134,3 E
12. Bolívia La Paz 16,3 S 68,lW
13. Brasil Bmsilia 15,6 S 48,OW
14. Canadá Lac du Bonnet, Man. 50,2N 95,9W
15. Cabo Verde Ilhu de Cabo Verde 16,ON 24,OW

16. C.,.lllIuistão AktWbinsk 50,4 N 58,0 E
17. Chile IsladePascua 27,0 S 109,2W
18. Chile Ilha Juan Fernández 33,8 S 80,7W
19. China Beiiln;'- 40,ON 116.0 E
20. China Kunmino 25,0111 102.8 E
21. Cóte d'lvoire Dimbroko 6,7N 4,9W
22. Dinamarca Duadas. Groenlândia 76,5 N 68.7W
23. D'ibouti D'ibouti 11,3 N 43,5 E
24. EQuador Ilhas Galr.laoo. O,ON 91,7W
25. Estados Unidos da Eilsoo. AK 64,8N 146,9W

America
26. Estado. Unido. da Siple Statioo. Antártida 75,5 S 83,ÓW

América
27. E.tado. Unido. da WlOdless Bigbt, 77,5 S 161,8 E

América Antártida

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
República relativa ao texto do Tmtado de Proibição Completa de Testes Nucleare, (CTBT),

conduído em Nova York, em 24 de setembro de 1996.

Atenciosamente,

~
CLOV1S DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUlAR
PrimeiI:0 Secretàrio da. Câmara dos Deputados
BRASlLIA-DF,
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MENSAGgM NO 929, Dg 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

subaete • apreciaç&o do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria nO 2.085, de 16 de dezembro de 1996, que renova a
pe1'llli..ao outorgada à FM Nanuque Ltda. , para explorar. • ...
direito de exclusividade, serviço de radiodifu8aO aonora em
fraqülncia modulada, na cidade de Nanuque, Estado de Minas

Gerais.

(lS COKISSOES DE CIINCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INPORKlTICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Art. 223 - Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. observado o princípio da
complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

§ 3D • O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos
parágrafos anteriores.
...................................................................................u ••• ...

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

EXPOS!ÇAO DE MOTIVOS N' 2t51MC. DE 18 DE DEZEMBRO DE 1"'.
'. SR. MIIIISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Nos lermos do arrigo 49, inciso xn. combinado com o § 3' do anigo 223. da
ConaítuiçIo Federal. submelo à apreciaçio de Vos... ExcelCndas. acompanhado do ExpolÍçio de

MoIivof do SeslItor Ministro do Eslldo du Comwúcações. o alO conmoto da Portaria n' 2.085. de

16 de dezembro de 1996, que renova a ponnissio outorgada i FM Nanuque LIda.. pIO explorar.
l1li1 dinito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqiiênoia modulada. na cidade de

NIIIIIqIIe, Estado de Minas Gerais.

Brasilia. 19 de a~os co

. "LEGlSf::AçÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDQS LEGISLATIVOS. CeDI"

de 1997.

Exeelentissimo Senhor Presidente da Republica.

Submeto aapreciação de Vossa Excelência a inclusa Ponaria n' 2O85 • de 16
de de.embro de 1996 • pola qual renovoi a permissão outorgada á FM Nanuque Ltda..
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Nanuque,
Estado de Minas Gerai•• pela Ponari~ n' 50. de 17 de março do 1983.

2. Os arrias competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido.
considerando-o insunldo de acordo com a legislação aplicável. o que mo levou a deferir o
requerimento de renovação.

3. E!lClareço que. noS termo. do § 3' do ano 223 da Constituição. o ato de renovaç~o
somente prodU%irá efeitos legai. após deliboração do Congresso Nacional. para onde solicito sOJa
encaminhado o referido ato. acompanhado do Processo Administrativo n" 507\0.000101/92, que lhe
deu origem.

Respeitosameme.

SÉRGIO MonA

atribui O I\IlNIS!RO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES no uso de suas
1983 ~~confo~e o disposto no ano 6'. inciso II do DoerolO n' 88.066. 'de 26 de janeiro de

• o em VIsta o que consta do Processo Administrativo n' 507\0.000101/92, resolve:

1962 por d An. I'. R~o';f' de acordo com o ano 33. § 3' da Lei n' 4.117 de 27 de agosto de
pela p .... :no.. a pamr e 18 de março de 1993, a permissão OUtorgada iFM Nanuque Ltds
~ n 50 de 1~. ,!,",ço de 1983. para ..""Iorar••em direito de exclusividade serviço d~

sonora em "",ueneia modulada. na cidado de Nanuque. Estado deMinas~•.

Ponaria. r ~. ~o. A expl?~çio do S7ryiço de radiodifusão. cuja outorga é renovada por esta
regu1ament~ s..a pelo Codigo BrasilClro de Telocomumcações. lei. subseqUentes e sous

N . na!. An. 3' Es!e ato somente produzirá efeitos leeais apos deliberação do Congresso
. mo nos termos do § 3° do ano 223 da Constituição. -

An. 4' Esta Panada entra em vigor na data de sua publicação.

TÍTULO IV
Dà Orgal)ização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legishltivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49 - É da' competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resotver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos

internacionais que acarretem encargos ou compromissos "'ravosos ao
patrimônio nacional: <>

..·........xii··~·;~~~~i;~ ..~;..~t-;;··d~··~·;~·~~~;ã~·~··;~~~~~~ã~·d~ ..~~~~~~~ã~
de emissoras de rádio e televisão:

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

PORTARIA N' 2085 • DE 16 DE dezembro DE 1996.

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
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Aviso n' 1. 065 - SUPAR/C. Civil.

Em 19 de agoato de 1997.

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

• •••••••••••• u •••••••••••••••• ; ••••••• ••••• • .

Scnhor Primeiro Secretário.

Encaminho a .... Secretaria Mensagem do Excclemíssimo Senhor Presidente da
Republica na. qual submete il apreciação do Congresso Nacional o ato con5lalllC da Portaria n'
2.085, de 16 de dezembro de 1996, que renova a permissão outorgada il FM NOlIUqUe Ltda., da

eidade de NllIIUque, Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente.

~OV1S~~~
Ministro de Estado Chere da Casa Civil

da Presidencia da RcpUblíca

A Sua Excclencia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primelr.D Secretario da Câmara dos Depurados
BRASD..!A.PF

MENSAGEM N2 930, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaçAo do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 300 I de 21 de maio de 1997, que renova a penai.alo
outorgada à R4dio Difusora de Patrocínio Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifuaolo sonora ea
freqüência modulada, na cidade de Patrocínio, Estado de Minas
Gerais.
(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMIINlCAÇll.O E
LNFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E'DE REDAÇAO (ART. 54»

Nos termos do artigo 49, inciso xn, combinado com o § 3' do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vo.... Excclencias, ~companhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria r{' 300, de
21 de maio de 1997, que renova a pennissio outorgada à Ràdio Difusora de Palrocinio Lida., para

explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusio sonora em tfcqilõncia modulada, na

cidade de Patrocinio, Estado de Minas Gerais.

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos

internacionais que acarretem encargos ou compromissos·gravosos ao
patrimônio nacional:

XII - apreciar os atos de concessão t: renovação de concessão
de emissoras de rádio e televisão:

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

An. 113 - Compete ao Póder Executivo outorgar e renovar
concessão. permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons- e imagens. observado o princípio da
complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

§ 3" - O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos
parágrafos anteriores.
..................................................................................................................
.................................................................................................................

EXPOIIIÇÃO DE MOTlVOIIII'1571MC, DE 15 PE AGOIITO DE 1"7,
SR. MlIIISTRO DE ESTADO DAS COMUIlICAÇÕE,

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Submeto ã apreCiação de Vossa Excelência a inclusa Portana nll 300 ,de 21 de
maio de 199 7. pela qual renovei a perrmssào outorgada a RádiO Djfusora de PatrociniO Ltda..

para explorar o serviço de radiodifusão sonora em frequêncla moduladã. na cidade de Patrocinia.
Estado de Minas GeraiS, pela Portana nO 184. de 19 de outubro de 1983,

Brasília, 19 de agosto de 1997

2. Os órgãos competentes deste Ministeno, manifestaram-se sobre o pedido.
considerando-o Instruido de acorde com a legislação aplicàvel. o que me levou a defenr o
requenmento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223 da Co'nstituíção, o ato de renovação
!lamente produzirâ efeitos legais após deUberaçãa do Congresso NaCional, para onde sQ(tcito sela
encaminhado o referido ato. acompanhado do Processo Administrallvo nll 50710.000333193. que lhe
deu origem.

Respeitosamente.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAnvos -CeDr'

PORTARIA N" 300, DE 21 PE maio DE 1991•

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

. o MINISTRO .or::' ESTADO DAS COMUNICAÇÓES. no uso de sua. atribuições.
conforme o disposto no ano 6e..I~clso.lI. do Decreto nO 88,066. de 26 de janeiro de'1983. e tendo em vista
o que consta do Processo AdministratiVo nll 50710.000333/93. resolve:

Art. I~ Renovar. de acordo com o art. 33. § 3l1
, da Lei nO 4,117, de" 27 de agosto de 1962.

por dez anos. a partir de 21 de outubro de 1993. a permissão outonl:nda à Rádiã Difusora de Patrocinio
Lida., .pel.8 Portaria nO 184. de I? d.e outubro de IQ83. para explorar. sem direito de exclusividade. serviço
de radIOdifusão sonora em freqüencla modulada., na cidade de Patrocinio. ESlndo de Minas Gerais.

, A~, ~o A exp.lo~ção do serviço ~e radiodifusão. cuja outorga é renovada por esta Pooaria.
reger-se-a pelo Có<ilgo Bra!ulelrO de TelecomUnicações. leis subseqüentes e seus regulamentos.



Agosto de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 24809

A reconhecida importância do Grupo do Rio. como elemento de fortalecimento e de

sistematização da concertação política dos Paises membros. através de um processo de consultas
regulares sobre temas de interesse comum. no contexto de uma crescente integração latino·
american~justific3 3 prescnça do Chefe de Estado brasileiro na reunião de Assunção.

Art. 3" Este ato somente produzirâ efeitos leg:\i~ :\pO!ô deHbe:raçio do CQngres"o Nacional.
nos lermos do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art 4° Esta Portaria entra em vigor na data de ~lIn puhlic:tçiio

Aviso n° '1.068 - SUPARlC. Civil.

Brasília. 20 de agosto de 1997.

Avison' 1.066 -SUPARlC.Civil.

Em 19 de ogosto de 1997.

Senhor Primeiro Secretário.
Scnhor Primciro Secretário,

Em 2O de agosto de 1997.

Encaminho a es.. 'Secretaria Mensogem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato coMtante da Portaria n' 300,

de 21 de maio de 1997, que renova a permissão outorgada à Ràdio Difuso," de Patrocinio Ltda., d.

cidade de Patrocinio, Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente..

c=c-~
CWV1S DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Ca.. Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASiLIA-DF.

MENSAGEM NO 932, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Comunica o Excelentíssimo Senhor Presidente da República que se
ausentará do País nos dias 22 e 23 de agosto de 1997 I para
participar da XI ReuniAo de Chefes de Estado e de Governo do
Mecani.mo Permanente de consulta e Concertaç!o Política {Grupo
do Rio), a realizar-se e.m Assunç:lo, Paraguai.

(PUBLIQUE-SE. )

Senhores Membros da Cfunara dos Deputados,

Dirijo.r:te a Vossas Excelêncins para infonnã·los de que ausentnr·me-ci do Pafs nos
dias 22 e 23 de agoslo de J997, para participor da XI Reunião de Chefes de Estado e de Governo do

Mecanismo Permanenle de Consulra e Concenação Política (Grupo do Riol, a realizar.se em
Assunçlo, Paraguai.

A reunião pennitirá o tratamento de temas de grande interesse para a região. como é
o caso da defesa da democracia. da educação para a democracia. da integração regional e das
poHlicas de desenvolvimento, para citar alguns. Constituirá. ademais, oportunidade para ex:uninar
alguns assuntos bilaterais com outros Chefes de Estado e de Governo que paniciparão do evento.

Encaminho a essa Secretarià Mensagem com a qual o ExceJentíssimo Senhor
Presidente da República comunica que se ausentará do Pais nos dias 22 e 23 de agosto de 1997,

para participar da Xl Reunião de Chefes de Estado e de Governo do Mecanismo Permanente de

Consulta e Concertação Política (Grupo do Rio). a realizar~se em Assunção. Paraguai.

Atenciosamente.

C~ISD~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidéncia da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF.

INDICAÇAO NO 961, DE 1997
(DO SR. NILSON GIBSON)

Sugere ao Poder Executivo a iniciativa. de Projeto de Lei
modificando a Lei nO B.666, de 21 de junho de 1993, que institui
normas para licita.ções e contratos da administraçao pública.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Senhor Presidente,

Nos termos do art. J13, § 1', do Regimento Interno, solicito a

Vossa Excelência o encaminhamento de indicação ao Poder Executivo, sugerindo a

apresentaçlo de Projeto de Lei, visando à adoção de alteração na Lei n' 8.666/93 - na forma

seguinte:

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. tO ~ As concessões e permissões indicativas de uso da

Lei nO 8.666193, sujeitando..as a reguJamentos internos das empresas. 05 quais

necessariamente devcrão observar 05 principias b:i.sicos fixados no anigo 37 da Constituição

Federal.
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P4rágrafo único: Pennanecem subor~inadas a lei federal

vigente em matéria de licitações ou a que vier sucedê-la, toda as demais licitações de compras

ou serviços.

Art. 2" - As sociedades de economia mista, que constituem

as Centrais de Abastecimento controladas pela Uniio, Estados, Distrito Federal e Municipios,

estabelecerão normas próprias para suas concessões e permissões de uso, indepeodenté desta

Le~ devendo submeter os respectivos regulamentos à autoridade superior do Órgão a que

estiverem vinculadas.

"LEG~LAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATNOS _ CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
. .

publicação.

Art. 3"-

Art. 4'-

A presente Lei entra em vigor na data de sua

Revogam-se as disposições em contrário.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

. ..

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

JUSTIFICACÃO

Considerando que as sociedades de economia mista

foram instituidas com o intuito de dinamização de atividades ecollÔmicas especificas do

Estado, em conjunto com a iniciativa privada;

Considerando o que dispõe o parlÍllfIÍO primeiro, do

artigo 173 da Constituição Federal de 1988, onde estabelece que as sociedades de economia

mista, que exploram atividades econômicas, sujeitam-se ao regime jurídico pIÓpriO das
empresas privadas;

Considerando que as sociedades de economia Oúlla,
constituidas pelas Centrais de Abastecimento nos diversos Estados e Muniêipios do Pall,

traduzem com fidelidade o espírito norteedor da origem histórica deste tipo de sociedade,

estabelecendo parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada. mediante in~estimento5 e

captação de recursos junto a esta;

Considerando que neste tipo de parceria (sociedades de

economia mista), o Estado não abdica do seu poder regulamentador e normativo, porquanto.

constitucionalmente o serviço prestado pelas Centrais de Abastecimento, representado pela

cedência de espaços fisicos, orientação e fiscalização de mercado de hortigranjeiros se

assemelha ao de utilidade pública;

Consider"!ldo q~e as Centrais de Abastecimenw foram e

continuam sendo a única politica agrícola direcionada para os produtos hortifrutig. ~jeiros, o

que ressalta o papel que elas desempenham em termos de orgsnizaçio e racionalizaçio deste

<mIPO de alimentos básicos e essenciais ao desenvolvimento com saúde do ser humano;

Considerando a URGENTE necessidade das Centrais de

Abastecimento de todo o Pais disporem de instrumento normativo plÓprio e hábil à

regulame~o de suas concessões ou permissões remuneradas de uso, objetivando atingir

suo finalidades institucionais, estatutárias e sociais;

Esp;~s, pois, que em race da importincia da matéria, mereça

. a proposição do Congresso N...fonéI a aprovação Ms ilustre Parlamentares./ , 7-

te INDICAÇÃO.

. SEÇÃO I
Disposições Gerais

. Art, 37. A administração pública direta, indireta ou fun
dacIOnal, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal. e dos Muni~ípios obedecerá aos princípios de legalidade, im
pessoahdade, morahdade, publicidade e, também, ao seguinte:

. ~ - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei'

II - a investidura em cargo ou emprego público d~pende de
aprovação prévia em concurso públicp de provas ou de provas e títu
los, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração;

m -o prazo de validade do concurso público será de até dois
anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convo
c,ação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e
tltulos. será convocado com prioridade sobre novos concursados para
assumir cargo ou emprego, na carreira;

. V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão
exerCidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de
carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em
lei;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre asso
ciação sindical;

Vil - o direito de greve será exercido nos tennos e nos limites
definidos em lei complementar;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo deter
minado para atender a necessidade temporária de excepcional interes
se público;

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos,
sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares,
far-se-á sempre na mesma data;

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a
maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados,
como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores
percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por
membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do
Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no
Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores perce
bidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

Xli -os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Po
der Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Execu
tivo;

XIII -é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos,
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalva
do o disposto no inciso anterior e no art. 39, § 10;
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XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor públi
co não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de
acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

XV - os vencimentos dos servidores públicos, civis e militares,
são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os arts. 37,
XI, XII, 150, lI, 153, m, e 153, § 2°, I;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários:

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 fim

ções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de econo
mia mista e fundações mantidas pelo Poder Público;

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais te
rão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência so
bre os demais setores administrativos, na forma da lei; ,

XIX - somente por lei específica poderão ser 'criadas empresa
pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública;

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a cria
ção de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, as
sim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante pro
cesso de licitação pública que assegure igualdade de condições a to
dos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pa
gamento, mantidas as condições efetívas da proposta, nos ~ermos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e cam
panhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo
ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servi
dores públicos.

§ 2° A não observância do disposto nos incisos 11 e m implicará
a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos
da lei.

§ 3° As reclamações relativas à prestação de serviços públicos
serão disciplinadas em lei.

§ 4° Os atos de improbidade administrativa importarão a sus
pensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuizo da ação penal cabível.

§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos pra
ticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao
erário ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

, § 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito pri
vado prestadoras de serviços públicos respond~rão pelos danos qU,e
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceIros, assegurado o dI
reito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
................................................................................................................

TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição: .a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado s.ó será permIti
da quando necessária aos imperativos d~ seguranç~ naCIOnal ou a rele
vante interesse coletivo, conforme defimdos em leI.

§ 1° A empresa pública, a sociedade de econ.o~üa mista e o~

tras entidades que explorem atividade econômica. sUJel~am-se ao reg.l
me jurídico próprio das empresas privadas, inclUSIve quanto as
obrigações trabalhistas e tributárias.

§ 2° As empresas públicas e as sociedades de economia mista
não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor
privado.

§ 3° A lei regulamentará as relações da empresa pública com o
Estado e a sociedade.

§ 4° A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à do
minação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento ar
bitrário dos lucros.

§ 5° A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos diri
gentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta,
sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos prati
cados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia
popular.

LEI N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993

REGULAMENTA O ART. 37, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI NOR
MAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

SEÇÃO I
Dos Princípios

Art. 1° - Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienaçõ'es e locações no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além
dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias,
as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de econo
mia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municipios.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV

Das Proposições

CAPÍTULO m
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;



24812 Sábado 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

11 - sugere a manifestação de uma ~u mais Comissões !lcerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ la Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

INDICAÇAO NO 962, DE 1997
(DO SR. SALOMAO CRUZ)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educaç!o e do Desporto, a criaç!o da Escola Agrotécnica Federal
de Amajari, no Estado de Roraima.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro da Educação e do Despono: .

Nos lennos do art, 113. inciso I e § l° do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados e com base no art. 208, inciso 11 da Constituição Federal,

propomos a criação da Escola Agrotécnica Federal de Amajari, no estado de Roraima

JUSTIFICAÇÃO

A população de Roraima tem consciência da que a educação é um

dos instrumentos privilegiados para alterar sua realidade e conseguir índices mais

favoniveis de desenvolvimento, Sabe. também. da eficiência e da qualidade do trabalho

realizado pela rede federal de escolas técnicas - 110 instituições espalhadas por todo o País,

Razões que movem autoridades e sociedade civil a batalhar por uma escola agrotécnica

federal no município de Amajari, centro estratêgico p,.. a mudança de toda a
cimmvizinhança.

Roraima tem apenas uma escola dessa rede - a Escola Técnica

Federal de Boa Vista - e. a exemplo de outras unidades da federação. deseja contar com,

pelo menos, uma escola agrotecnica para atuar junto ao meio rural do estado.

Essa nova instituição representarâ, para os jovens de Arnajari ~

regiio. a possibilidade de u';" educaçio equilibrada que lhes garanta a consolidaçio e o

aprofundamento dos conhecimentos adquirido~ no ensino fundamental, o ~volvimento

de competências e habilidade \;lásicas comuns e a preparação para o tral:\alho e a cidadania.

Signiticará. no exercício de suas protissões futuras. a competência para alterar a realidade
agropecuária do município e arredores.

Roraima. incrustada no planalto das Guianas. com ceréa de 240

mil habitantes. 39% dos quais abaixo de 14 anos e 64.6% residindo na zona rural. com

uma economia fundamentada na agricultura. pecuária e mineração. tem tido dificuldades

para elevar o nivel de escolaridade de sua população e a qualificação profissional de seus

trabalhadores. Possui uma rede escolar deficitária e :10.6% de analfabetismo. São 426

escolas de nível fundamental. apenas :!3 de nível médio e wna superior com,

respectivamente. 56.613. 7.590 e 3.131 matriculas. Números que demonstram, com

clareza. o déficit escolar na última etapa da educação básica do estado.

Amajari. pelo exposto. aguarda o atendimento a este pleito que

endossamos enfaticamente. contando com a aquiescência habitual desse Ministério.

Sala das Sessões. em, de de 1997

J~',./'V)1·<l
Deputado omão Cruz

REQUERIMENTO

(Do Sr. Salomão Cruz)

Requer o encaminhamento de Indicação ao
Ministério da Educação e do Despono propondo a
criação da Escola Agrotécnica Federal de Amajari.
no estado de Roraima.

Senhor Presidente:

Requeremos a Vossa Excelência. na fonna do ano 113, inciso I e §

I·, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhada a Indicação anexa

ao Ministério da Educação e do Despono. propondo a criação da Escola Agrotécnica

Federal de Amajari, no estado de Roraima.

Sala das Sessões. em,::'de t:~ de 1997

LEGISL~ÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ CeDI

C~NSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
.........................................................................................

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

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

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

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

Art.20S - O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:

I ensino fundamental obrigatório e gratuito,
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a
ele não tiveram acesso na idade própria;

* InCISO I com redação dada pela Emenda Constitucional n. /4, de
12091996.

11 progressiva universalização do ensino médio
gratuito;

* InCISO /I com redação dada pela Emenda ConstituciOnal n. J4, de
12'09:1996 .

111 atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, seg,:!ndo a capacidade de
cada um;
..........................................................................................
..........................................................................................



Agosto de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 24813

REGIMENTO INTERNO

DA

CÃMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS

DEPÚTADOS

TÍTULO IV
Das Proposições

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

CAPÍTULO III
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusi~a; .

11 • sugere a manifestação-de uma ou mats Comtssões
acerca de determinado assunto, visando a elaboração de
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. .

§ 10 • Na hipótese do inciso I a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado peló Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional .
..........................................................................................
••••••••••••••••••••••• I,~.• ' •••••• ' •••••••• ' •••••••••••••••••• ' •• ' •••••••••••••••••••••••••

INDICAÇAO NO 963, DE 1997
(DO SR. AUGUSTO VIVEIROS)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educaçlo R do Desporto, a federalizaçAo da Universidade Regional
do Rio Grande do Norte, acoplando-a à Escola Superior de
Agricultura de MOBBorÓ.

I PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro da Educação e do D,espono:

Nos teooos do ano 113. inciso I e § )0 do Regimento tntemo da
Câmara dos Deputados e com base nos anigos 205 e 208, inciso V. da Constituição
Federal, propomos a federalizaçio da Universidade Regional do Rio Grande do None,
acoplando-a à Escola Superior de Agricultura de Mossoró.

JUSTIFtCAÇÃO

o Estado do Rio Grande do None, com cerca de 2.600.000
ilIbitantes, 69, J% dos quais na zona urbana, batalha para elevar o nível de escolaridade de
.... povo. Acredita que, aliada a OUtra5 politicas sociais compensatórias e a uma política
econômica mais justa. a educação possa contribuir para melhorar as condições de vida do
povo rio-grandense-do-none.

Seus esforços têm sido concentrados para a universalização do
ensino fundamental e a expansão do ensino médio, coofoooe prevê a Lei de Diretrizes e
Bue da Educação Nacional. Priorização semelhante âquela feita por seus municipios. Há.
no estado. 4.368 escolas de nivel fundamental com 572.437 alunos; 267 escolas de nivel
médio com 79.541 estudantes; e ~ superiores com 18.497 matriculas. Neste nltimo

conjunto. o povo potiguar Conta apenas com duas instituições tederais • uma universidade e
uma isolada. além da Universidade Regional do Rio Grande do None - estadual; situada
em Mossoro.

Conhecendo o potencial cientifico e tecnológico que uma
universidade IOderal representa para o desenvolvimento regional é que a população

mossoroense reivindica a IOderalizaação de sua Universidade estadual e sua integração
institucional com a Escola Superior de Agricultura de Mossoró lESAM), para juntas
foooarem a Universidade Federal de Mossoró.

Esta é uma luta que tem precursores ilustres e conquistas
memoráveis. A criação dessas instituições. há quase 40 anos. foi o marco inicial que gerou
compromissos para atual geração que, no momento~ busca aprimora-Ias.

Reunir numa só instituição. com estrutura organização e qualidade
tipicas das universidade federais - a URRN. com mais de 5.000 alunos em seus 17 cursos

de graduação e alguns de pós-graduação e a ESAM com cerca de 500 alunos - será um

passo decisivo para o aprimoramento das instituições e para urr melhor atendimento à
população estudantil.

A Universidade Federal de Mossoró não é uma aspiração apenas
do município. mas de todo o povo potiguar. o que leva-nos a contar com a aprovaÇão
desse Ministério para o pleito que julgamos bastante justo.

Sala das Sessões. em I '9 de~ de 1997. . . \

i G; / ~ i /,'7--:-

REQUERIMENTO
( Do Sr. Augusto Viveiros)

Requer o encaminhamento de Indicação ao
Ministériro da Educação e do Despono propondo a
têderalização da Universidade Regional do Rio
Grande do Nono.. acoplando-a à Escola Superior de
Agricultura de Mossoro.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência. na Ibnoa do ano 113, inciso I e § 10
do Regimento Interno da Cãmara dos Deputados. seja encaminhada ao Ministério da

Educação e do Despono. a Indicação anexa que propõe a lêderalização cia Universidade

Regional do Rio Grande do Norte. acoplando-a á Escola Superior de Agricultura de
Mossoró.

Sala das Sessões, em (~ de~ de 1997. I "L

111/01 c.7.-r

p~
D utado AUGUSTO VIVEIROS
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"LEGISLAÇÃO G1TADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
................................................................................................................

TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da
fllll1l1ia, será promovida e incentivada com a colaboração da socieda
de, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exen:lcio da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
........................, •••••••••••••• u .

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado me
diante a garantia de:

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
cri~ão artística, segundo a capacidade de cada um;

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

................................................................................................................
TÍTULO IV

Das Proposições

" " .
CAPÍTULO III

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I • sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
lIe ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
fÍI de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de w"a ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

INDICAÇAO N2 964, DE 1997
(DO SR. RONALDO SANTOS)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Fazenda, a1teraçAo na Lei n2 9.393, de 19 de dezembro de 1996.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro da Fazenda:

Tendo em vista as inúmeras manifestações chegadas de nossas
bases, dirigimo-nos a V. Exa. para expor e, ao final, sugerir o que se segue:

1. A Lei n' 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
ITR, determina. no parágrafo único do anigo 4', que o domicilio tributário do contribuinte
eo municipio de localização do imóvel. vedada a eleição de qualquer outro.

2. A Instrução Normativa SRF n' 43, da 097 de maio de 1997, que
estabelece os procedimentos operacionais de administração do ITR. repele, no anigo 6'.•

determinação contida na lei, admitindo, todavia, que o contribuinte indique endereço do
domicilio tributário. mas apenas pora receber as intimações da SRF.

3. Em razlo disso, a SRF vem- exigindo que os DIAC e DIAT
sejam entregues nas suas unidades locais que jurisdicionam os municipios onde sc
localizam os imóveis. DIAC é o Documento de Informaçlo e Atualização Cadutral do
ITR, pelo qual o contribuinte cadastra o imóvel. DIAT eo Documento de Informação e
Apwaçilo do ITR, pelo qual o contribuinte informa á SRF os elementos necessários 11
determinação da base de cálculo do ITR de cada imóvel.

4. A exigência da SRF vem causando transtornos para

contribuimes que possuem mais de um imóvel. localizados em municipios
jurisdicionados por diferentes unidades da SRF, bem como a contribuintes que possuem
um só imóvel, mas localizado em municipio jurisdicionado por unidade da SRF diversa
daquela que jurisdiciona o scu domicilio fiscal relativo ao imposto de renda.,Tais

contribuintes são obrigados a se deslocar de um municipio para outro. tão somente para

entregar os DIAC eDIAT.

4. A exigência não nos parece razoável. É fato notório que a

maioria das unidades locais da SRF não dispõe de recursos para tratar "in loco" (o que

poderia justificar a exigência) os referidos documentos, seja para processá-los, seja para
conferir os dados neles informados, como a situação real dos imóveis ou com 05 registros

constantes dos cartórios de imóveis locais. Assim, as unidades locais da SRf Iímitam-se a

encaminhar 05 documentos para 05 centros de processamento de dados, onde são

processados e tratados.

S. No caso do IPTU, por exemplo, até se compreende que o

contribuinte seja obrigado a se relacionar com a administração tributária de cada

municipio onde possua imóvel, por tratar-se de administrações tributárias diversas. Mas,

no caso do ITR, tributo federal administrado por uma só administração tributária, a SRF,

que de praxe centraliza o processamento e tratamento de todas as declarações que lhe são

entregues. não se justifica que o contribuinte seja obrigado a manter domicílios diversos, a

despeito de se tratar de tributo cujo fato gerador esteja assentado na propriedade, dominio

útil ou posse de imóvel rural.

6. Nossa estranheza se faz ainda maior quando se tem em conta

que a a IN nO 48. de 21 de maio de 1997, que trata da DIAT, admite que a entrega se faça

via INTERNET ou em qualquer banco (arts. 8' e lO). Ou, ainda, quando se observa que a

Lei n' 9.393 atribui ao próprio contribuinte a responsabilidade pelo cálculo e recolhimento

do imposto, sob ulterior homologação da administração tributária, confonnc artigo lO,

transcrito a seguir:
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Por essas razões, parece-nos conveniente se modifique a redação
do parágrafo único do artigo 4° da Lei nO 9,393/96, para o qual sugerimos a seguinte

redação:

REQUERlMEN:rO N' , DE 1997

(Do Sr. Ronaldo Santos)

Requer o encaminhamento de Indicação ao
Ministro de Estado da Fazenda, sugerindo alteração
na Lei n' 9,393, de 19 de dezembro de 1996,

Sala das Sessões, em de e 1997 ,

"""I. N/,·çjq 1-
DeputadoR~ Santos

SEÇÃO IV
Domicilio Tributário

LIVRO SEGUNDO
Nonnas Gerais de Direito Tributário

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

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

TÍTULO II
Obrigação Tributária

............................................................................................................."0

CAPÍTULO IV
Sujeito Passivo

Art.127 - Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de
domicilio tributário, na fonna da legislação aplicável, considera-se
como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo
esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas juridicas de direito privado ,.)u ~ finnas
individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que
derem origem à Qbrígação, o de cada estabelecimento;

III - quanto às pessoas juridicas de direito público, qualquer de
suas repartições no território da entidade tributante.

§ 10 _ Quando não couber a aplicação das regras lixadas em
qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicilio
tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens
ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.

§ 20- A autoridade administrativa pode recusar o domicllio eleito,
quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do
tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.

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

domicílio tributário do
imóvel, admitida a eleição

"Parágrafo único. O
contribuinte é o munic,ípio de localização
do domicílio do imposto de renda."

"Art. 10. A apuraçio e o pagamento do ITR seria efetuados pelo contribuinte.

independentemente de prévio procedimento da administração tributária. nos prazos e condições estabelecidos

pela Secretaria da Receita Federal. sujeitando-se a homologação posterior,"

7,Neste contexto, não nos parcce razoável que a Lei n' 9,393/96

tenha vedado a eleição de domicilio tributário, numa iniciativa que não se coaduna com o
principio geral da "eleição de domicílio" que, sem dúvida, inspirou a compilação do art,
127 do Código Tributário Nacional. Tal artigo, embora tenha condicionado a eleição do
domicilio tributário á fonna da legislação aplicável (de cada tributo, subentenda-se), é um
dispositivo da lei complementar tributária que estabelece as nonnas gerais a serem
observadas pelas leis tributárias ordinárias e que. á evidência, loi erigido para orientar a
lei ordinária a estabelecer fonna de eleição de eleição de domicílio tributário e não para

estabelecer vedação à eleição de domicílio tnbutário,

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos tennos do art. In, inciso I, § 1°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda a Indicação anexa, que sugere alte ão na Lei nO 9.393/96, que "dispõe
sobre o Imposto sobre Propriedade Tertitorial R ai ITR, sobre pagamento de divida
representada por Títulos da Dívida Agrária e dá ou p ovidências,"

Sala das Sessões, em de \ 1997 ,

-~-"

LEI 9.393 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL •
ITR, SOBRE PAGAMENTO DA DÍVIDA
REPRESENTADA POR TÍTULOS DA
DÍVIDA AGRÁRIA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
SEÇÃO III

Do Contribuinte e do Responsável

LEI 5.172 DE 25 DE OUTUBRO DE /10/1966

DISPÕE SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO
NACIONAL E INSTITUI NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIo APLICÁVEIS À UNIÃo,
ESTADOS E MUNICÍPIOS.

Contribuinte
Art. 40 • Contribuinte do ITR é (, proprietário de imóvel rural, o

titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o

município de localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer
outro.

,j '" .
....................................................................................... 0, '.
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SEÇÃO VI
Da Apuração e do Pagamento

SUBSEÇÃO I
Da Apuração

Apuração pelo Contribuinte
Art. IO- A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo

contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.

§ la - Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - vrn, o valor do imóvel, excluidos os valores relativos a:
a) construções, instàlações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei

n. 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n.
7.803, de 18 dejulho de 1989;

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e
que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração
agricola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual;

III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela
multiplicação do VTN pelo quociente entre a área tributável e a área
total;

IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agricola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:

a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso lI;
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano

anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de

lotação por zona de pecuária;

c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de
rendimento por produto e a legislação ambiental;

d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do

Art.~ da Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área

efetivamente utilizada e a área aproveitáveI.
§ 20

- As informações que permitam determinar o GU deverão
constardo DIAT.

§ 30
- Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V

do § la serão fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política
Agrlcola, pela Secretaria da Receita Federal, que dispensará da sua
aplicação os imóveis com área inferior a:

a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na
Amazônia Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e
sul-mato-grossense;

b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no
Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental;

c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 40

- Para os fins do inciso V do § la, O contribuinte poderá
valer-se dos dados sobre a área utilizada e respectiva produção,
fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o imóvel, ou parte
dele estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.

§ 50 _Na hipótese de que trata a alínea NC" do inciso V do § 10,
será considerada a área total objeto de plano de manejo sustentado,

desde que aprovado pelo órgão competente, e cujo cronograma esteja
sendo cumprido pelo contribuinte.

§ 60
- Será considerada como efetivamente utilizada a área dos

imóveis rurais que, no ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de

calamidade pública decretada pelo Poder Público, de que resulte
frustração de safras ou destruição de pastagens;

11 - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa
e experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
.................................................................................................................
. .

INSTRUÇI(O NORMATIVA N9 43, DE 7 DE MAIO DE 1997
Di.põe sobre a apuraçio do imposto sobre a propriedade
territorial rural e dá outras providências

o SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, 00 u.o de .ua atribuição e teodo em vi.ta as
di.posiçõe. da Lei o' 9.393, de 19 de dezembro de 1996, resolve

DA INcmtNCIA DO IMPOSTO

" Art. I' O Impo.to sobre a Propriedade T.mtorlal Rural • ITR, de apuraçio anual, tem
como fito gerador a propriedade, o donúnio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da
zona urbana do município, em 18 de janeiro de cada ano,

DO CONTRIBUINTE E RESPONSÃVEL

Art. 5' É responsivel peio crédito tnoutário °sucessor, a qualquer titulo, nos tennoJ do.
IIU. 121.133 da Lei o' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

Demicílio Tribtltário

Art. 6' O domicilio tributirio do contribuinte é o mutúcipio de 10000000çio do imóvel,
vedada a e1eiçio de qualquer outro.

§ 18 O imóvel que penencer I mais de um município deverâ ser enquadrado no município
oode tique a sede do imóvel e. se esta mo existir. sera enquadrado no município onde se localize a maior
porte do imóvel.

§ 2' Sem prejuízo do disposto 00 captl/ °cootribuinte poderi indicar, .omente pua fins de
intimIçiot endereço diferente do dOO}icilio tributário, que valerá par1 esse efeito até ulterior alteração.

DA DECLARA.ÇÃO ANJ'Mo

DIAT

Ar!. 7' O contn'buinte do ITR entregari. obrigatoriamente, a cada ano, o Documento de
~ e Apuraçio do ITR· DIAT, cormpondente a cada imóve~ destinado a apurar °VJIor do
1lDpo5tO a pagar, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.

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

mSTRuçl(Q NORMATIVA N9 48, DE 21 DE MAIO DE 1997

Dispõe sobre a eotreg, . DooumeolO de Il'fonnoçio e
Apuraçio do riR •DlAT, relativo 10 exercício de 1997 e di.
outras providencias.

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL. 00 uso de 'lUI5 anibuiçi5es e tendo em
vista o disposto no an. 88 da Lei n' 9.393. de 19 de dezembro de 1996, na. Ponarillnll 490, de 14 de abril
de 1997 e na IN SRf 0'43, de 07 de mala de 1997, resolve:

Da Apr."ollçio do DIAT

Ar!. 6' O DlAT. em fOl1l1lllirio, deverá ser -.... em duu viu. A lqIIIlda Yia, após
""""" o carimbo pela reeepçio, oed devolvida 00 CCllUribuiaIe COIIIO mlba<le CIllIqL

Art. 7' O diIquole. COIlIOIldo o DIAT preeDChido, deverá ocr lIllIqIIe~ do
racIba, em dali viu. pndo poIo si...... clolnlaico. A lqUIlda Yia, após apoolO ° carimbo pelo
rec:epçio, oed dnDIYidoool:CllllribuiAte COIIIO neiba de CIllIqL
lMnp de DlAT YIa l1'It'EIlNET

Ar!. .. Fica -.iDda a _ do DIAT por meio de__de lllIIIIIZIÍJIIO aIetraaiea

de dodos da INTERNET.
Ar!. 9' O SaYiço Federal de Pracasamento de Dados • SERPRO • fiea lUlIlriDdo •

....mos DlAT InIlSlIllddo< eIcuoaic_ do lttrilÓriO llICional e do exllrior.
Patnto Ilalco. O SERPRO emitiú, no 110 da recapçio. °mlba ele ........ o

carimbo oIIlnloIieo iIIfoIIIlaado q lIIlmero do prolOCOlo de 0ll!rCp, adali. a boca da raapçIodo DlAT.
.....LoallioEatnp. •

Art. 10. O DlAT, em fonnulirio ... em dlJquole. de\-erá ser elIIlrJlUC .....daclc local da
s-ia da Raeolta Federal ... DIS agêI1cias _ lIlIlOriDdu. no periodo de 141\0 jIIIbo a 29 de
_ele 1997.
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Ar!. 11. No cuo de entrega por meio da INTERNET. o prazo de roeepçio terminIrá is
20:00 horas do dia 29 de ag.....
Moha DOr Atruo aa Ealreu do DIAT.................................................................................................
.................................................................................................

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO III
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

I • sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de
projeto sobre a.matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 • sugere a manifestação de uma ou mais Comissões
acerca de determinado assunto, visando a elaboração de
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° • Na hipótese do inciso I a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional.

lNDlCAÇAO NO 965, DE 1997
(DO SR. JOSS PIMENTEL)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
Extraordinário dos Esportes, a inclus!o, no Orçamento Geral da
Uni!o de 199B, de recursos para a construç!o de praça de
esportes na cidade de Acopiara, no Estado do Ceará.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Extraordinário dos
Esportes:

Comunidade e Poder Público acopiarenses vêm investindo
maciçamente no incentivo ás práticas esportivas, como forma de livrar a
juventude do ócio, drogas, alcoolismo, além de fomentar a cooperação.
solidariedade e sadio espirito de competição.

Dos últimos jogos realizados em Acopiara, párticiparam
cerca de 2 mil jovens da região Centro Sul do Estado. Esse nível de
participação está a demandar um espaço onde seja possivel acontecer
competição de futebol de campo, atletismo, saltos etc.

Assim sendo, Sr. Ministro, os acopiarenses esperam
ansiosos possa Vossa Excelência incluir no Orçamento Geral da União para
1998, recursos suficientes á construção de urna praça destinada á prática de

esportes e urn campo de futebol, para poderem oferecer urna estrutura mínima
à pratica de atividades esportivas áquela Comunidade e á Região.

Sala das Sessões emflo de agosto de 1997.

~~JL
I PT-CE

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

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TÍTULO IV

Das Proposições

......................................................<1. ••••• ...................................................

CAPíTULO III

Das' Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I • sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

11 • sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a· elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

INDICAÇAO NO 966, DE 1997
(DO SR. CARLOS SANTANA)

Sugere ao Poder Executivo o envio de projeto de lei proibindo a
cob~ança de taxa de inscriçêo em concurso público.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. solicito a,Vossa Excelência seja encaminhada indicação ao
Poder Executivo. sugerindo o envio de projeto de lei. pelo Excelentissimo Ser'
Presidente da República, dispondo sobre:
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• a proibiçio da cobrança de taxa de inlCriç60 em concurso público

para provimento de CIII'llOI ou empregos da lIdminisnçio pública
direla, indnta ou fundIclonIl, de U!1IIo.

JUSTIFICATIVA

o lIglIlIdor COIlIlitUkIle di cana di 1588. intenc:ionando crier

IllIlrUmeilIoI que orlentuum a AdminllttllÇlo. dIntro doa principioa di igualdllde e

,di \ranIpafflnCia, no reerutamen\o doa~ l1lIIÍI~ ao desempenho

dia atlvicllIdet públical, IISlIIleleceU o COIlCUISO público como requisito prévio e
obrigat6rio para investidura em cargoa~ fmprIgOS públicos.

No emanto. aI taxas de inSCriçio em COl1CUI'IO público

cobradas t6m exctuldo uma signi1lcatiVa pan:ela dos pleiteantes 110 cargo ou

emprego público, que é formada de cidadãos desempregados ou IUbempregadOl e

sem condiçOeS parlI arcar com tal OnUl.

Adk:ionalmente. outra vantagem pode ser destacada: quanto

maior o númerO de candidatos inscritos, maior B possibilidade da Administl'8ÇAo

saIeclonar o l81Vidor com o perfil mais Bd8qulIdo para atender as dÍV8IUS

esptCfficidlldes do serviço público.

Em fece do elevlIdo alc8nCe 50ClaI deISII proposta. esperamos

aaçIo do Poder Executivo na concratiZaçlo deIIe idlal.

SaladllSeullél,em 2'/trí,,!í-l-_.
./' .-" ~'. ,/

--Dtputadó carloaS*~

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

REGIMENTO INTERNO
DA

CÁMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TiTULO IV
Da. Propotiç6es

••••~~!•••, '1 , ~ ~ .

CAPiTULO 111

Das IndicaçOes

Art..113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoçA0 de providencia, a realização
de ato administrativo ou de gestlo, ou o envio de projeto sobre a maté·
ria de sua iniciativa exclusiva;

11 • sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de detenninado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ \0 Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

INDICAÇAO NO 967, DE 1997
(DA SRA. MARIA VALAOllO)

Suqere ao Poder Executivo o envio de projeto.de lei que permita
a uti1isaç&0 de recursos provenientes de Joqos lottricoe em
Areaa sociais.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentiuimo Senhór P.rellidente.

• Nos termos do art. 113. IlOliCllàmos de Voua Excel6ncia a gentilen
de enriu ao Poder Executivo nona INDICAÇAO, para que aquele Poder que
detém priTativamente a ~rrogatin. colatitucional de iniciativas IObre matéria
orçamentária, de planejamento e de administraçio pública envie a _
CongrMIO projeto de lei que permita a utilisaçio de loteriu como fonte maia
ampla de receita pública e conaeqiiente obtençlo de verbo para que o próprio
poYO que se dedica a jogos lotéric:oe Mja beneficiado nu ireu lIOCiais JlOa
termo- que sugerlmolo.

As loterias do mais um dos ..,rviÇOll que em todo mundo cnKeIlI
como alternativa de geraçlo de emprego e transferência du forçu produtiYu
da irea industrial nturada e modificada pelu novo tecnologiu de produçlo. B
hora de nbermoa aproweitar __ tendênciu para como a Inglaterra, por
_pio, por "fia de seu novo Governo trabalhista reclirecioni-lq em direçio aa..
objeti'wo& 80ciais de,um Bruil maia integrado e maia capo de deHnYOIYimellto.

Ainda JlMte último 5 de agosto o diplomata Rubellll Ant6nio BarboA
JlOa btillda com excelent8a comentários na Folha de 810 Paulo em que d..cre'ft o
~ de uma pro~ semelhante esti obtendo na Inglaterra. Ali a JOIcia
naciDDaJ If uma cont:eIIdo de lerVÍçopdbJico e rMde IJÚllÜJUmenle ao JJruiJnadame_ da 145 milhõea de dólarell por demanda. A partir de 50%~ renda
virias programo alo propostos pelo Governo, que Dia tendo di"fida lOCiaI
..,melhante à IIOIIA pode aplicar a receita em cultura, esporte, arte e tambim
num fundo que chamam de Fundos de Novo Oportunidades além de um
percentual para u comemoraç6etl do novo milênio.

Em nouo CUO nio notl podemos dar o luxo de "fincular a priori
qualquer percentual a uma só atividade deu... Ma. podemos fuer uma pre"fislo
cada plano Plurianual para. tio cedo quanto pudermos eliminar a pobreza e
marginalidade.

t: noen augeatlo, para a qual esperamos o apoio do Exeeutivo e de
llOUOa pares.

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

................................................................................................................
TÍTULOrv

Das Proposições

....................................................: .
CAPÍTULorn

Das Indicações

Art. 113. Indicação.é a proposição através da qual o Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado asSl,lnto, visando a elaboração de projeto sobre maté-
ria de iniciativa da Câmara. ..' -

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 478, DE 1997

(Do Sr. Inocêncio Oliveira e outros)

Acrescenta o art. 247 à Constituição Federal.

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO.)

As Mesas da Câmara.dos Deputados e do Senado Federal. nos termos do art

6() da ConstitUIção Federal, promuigam a seguinte Emenda ao texto constitucional.

JUSTIFICAÇÃO

Em 1987 e 1988. os representantes ao povo brasileiro. reunidos em
assembléia geral constituinte. definiram. em novo pacto que. como se afirmou.
era destinado a assegurar o exercicio dos direitos sociais e individuais. a
liberdade. a segurança. o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade. e a
justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna e pluralista.

Pretcndeu-se, então. sob tantas esperanças. a construção de uma
com\lllidade fundada na justiça social. com a reatirmação dos valores sociais do
trabalho c da liver iniciativa. da dignidade da pessoa humana. c buscando
erradicar a pobreza e a marginalização e redUZIr as desigualdadcs sociais c
rcgionais.

Passando cinco anos, e obedecendo :J. uma detcrminação daquelcs
constituintes, reuniram-se os representantes do povo brasileiro. em outro instante
excepcional da vida do pais, para amoldar a Constituição às novas exigências do
momento nacional e às peculiaridades do mundo em mudança.

Um rico e tormentoso debate precedeu aquele encontro. ouvindo-se vozes
contrárias àquela re\lllião, doestos que, afinal, se dirigiam à letra clara,
peremptória, do texto conslitucional que fazia imperiosa a reforma.

Ao determinar uma revisão, imperiosa. a se fazer depois de decorrido
certo prazo da promulgação do texto constitucional, desejou o consrituinte de
198711988 ver confmnados. ou não, no tempo, suas idéias e propósito:.:. Esperou

ele que a evolução do pais e o concerto internacional pudessem ratificar. ou
desautorizar, certos enfoques novos que permearam sua obra.

Nosso pais seguiu. aí, o comportamento do constituinte português de 1976
que possibilitou - mas não obrigou - pelo art. 286 da Carta. se operasse.
igualmente, uma revisão de seu texto.

Procedendo. em I98:!. a uma reforma. os congressistas portuguescs
puderam conformar sua Constituição aos novos tempos. quando estava
esmaecido. já. o calor revolucionário que respaldara. em seu pais. a mudança do
regime.

Segundo o grande constitucionalista luso. professor Jorge Miranda 
constituinte de 1976 e parlamentar muito atuante na revisão de 1982 - a primeira
fase de vigência da Carta portuguesa deveria ser pensada como "um periodo de
normalização. de experimentação e. também. de sedimentação". Pois. para ele. a
Constituição não tinha podido "fugir às marcas do momento de sua feitura."

Mas os constituintes portugueses estabaleceram, também. a possibilidade
de revisões subseqüentes. pelo art. 287 da Carta, assim redigido:

"1. A Assembléia da República pode rever a Constituição
decorridos cinco anos sobre a data da publicação de qualquer
lei de revisão.
2. A Assembléia da República pode, contudo, assumir em
qualquer momento, após a revisão prevista no artigo anterior.
poderes de revisão constitucional por maioria de quatro quintos
dos Deputados em efetividade de funções.

3. As alterações da Constituição previstos neste artigo terão de
ser aprovadas por maioria de dois terços dos Deputados em
efetividade de funções."

Como os parlamentares portugueses. nosso constituinte de 198711988 se
indagou, também, se as transformações por que passasse o pais - e o ffi\llldo 
não seriam de molde a impor uma alteração no conteúdo e nos propósitos do
texto aprovado.

Lamentavelmente, a tarefa que nos foi confiada naquela revisão - a de
avisar, com isenção e desprendimento, com o espirito público que sempre nos
anima. as mudanças no contexto social e no quadro econômico, no travejamento
politico, nas aspirações da com\lllidade e de que modo essas alterações se

poderiam traduzir em reformas que nosso crescimento (: nosso modelo
democrálico estariam a exigir - não pôde ser cumprida.

Cabe. agora. atender a esse desafio. estabelecendo. como os portugueses, a
possibilidade de revIsões penódicas.

E entãu. após as próximas eleições de 1988. autorizados pela esmagadora
matona do corpo votante do pats. o Parlamento brasileiro saberá dar
cumprimento a essa missão. repensando o papel de Estado ante a atividade
econômica; propondo a substituição de práticas protecionistas e do nacionalismo
retrógrado; sugerindo um tratamento novo ao capital privado nacional e
estrangeiro. em busca de maior eficiência e de novos investimentos. com o
estabelecimento de regras e mecanismos duradouros de remuneração do capital,
da remessa e do reinvestimento dos lucros auferidos; postulando a simplificação
de nosso sistema tributário e a redução da carga fiscal que incide, agora, sobre as
atividades produtivas, para a maior eficácia da máquina arrecadadora e a
redução final do custo dos produtos; propondo um novo recorte federativo e
visando uma mais correta equipotência entre os poderes; impondo a revogação
de tantos dispositivos de cunho corporativista de privilégios a grupos e
categorias especificas da sociedade, com uma maior democratização e
\llliversalização dos direitos sociais em termos mais consentâneos com a
realidade nacional.

Sala das Sessões. em 20 de maio de 1997 ,:) '"

5!!-..~- &-~L
" .-Y" Deputado Inocêncio Oliv"'e~Ír=a====
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Assinaturas Confirmadas

Agosto de 1997

ABELARDO LUPION

ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
ALBERICO CORDEIRO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALEXANDRE SANTOS
ALZIRA EWERTON
ANIVALDO VAlE

ANTONIO DOS SANTOS

ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ANTONIO UENO
ARACELY DE PAULA
ARI MAGALHAES
ARNON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ

ATILA LINS
AUGUSTO VIVEIROS
B.SA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GljlMARAES
BENITO GAMA

BETINHO ROSADO
CARLOS ALBERTO CAMPISTA
CARLOS MAGNO
CELlA MENDES
CIRO NOGUEIRA

CLAUDIO CHAVES
CLEONANCIO FONSECA
COLBERT MARTINS

CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
DANILO DE CASTRO
DARCI COELHO

DARCISIO PERONDI

DAVI ALVES SILVA
DE VELASCO
DILSO SPERAFICO
DUILlO PISANESCHI

EDSON SILVA
EFRAIM MORAIS

ELlSEU MOURA

ELlSEU RESENDE
ELTON ROHNELT
EMILlO ASSMAR

ENIVALDO RIBEIRO
EULER RIBEIRO
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
FELlX MENDONCA

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONCALVES
FERNANDO ZUPPO
FIRMO DE CASTRO

FLAVIO PALMIER DA VEIGA
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO RODRIGUES
FRANCISCO SILVA

GERSON PERES
GONZAGA MOTA

HERACLlTO FORTES
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBERE FERREIRA
ISRAEL PINHEIRO
ITAMAR SERPA

IVANDRO CUNHA LIMA
JAIME FERNANDES
JAIR SOARES

JAIRO CARNEIRO
JOAO COLACO

JOAO FAUSTINO
JOAO IENS,EN
JOAO LEAO
JOAO MAGALHAES

JOAO MENDES
JOAO RIBEIRO
JONIVAL LUCAS

JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE CHAVES

JOSE EGYDIO
JOSEJANENE

JOSE JORGE
JOSE L1NHARES
JOSE MAURICIO
JOSE MENDONCA BEZERRA
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JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

JOSE THOMAZ NONO

JULIO CESAR
LAEL VARELLA
LAPROVITAVIEIRA
LEOPOLDO BESSONE

LEUR LOMANTO
LIMA NETTO
LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ FERNANDO

MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCia REINALDO MOREIRA

MARCONI PERILLO

MARIA VALADAO
MARILU GUIMARAES
MARIO MARTINS
MAURICIO NAJAR
MAURO LOPES
MOACIR MICHELETTO
MURILO DOMINGOS
MURILO PINHEIRO
MUSSA DEMES

NEIF JABUR
NELSON MARQUEZELLI

NELSON MEURER

NELSON OTOCH
NESTOR DUARTE
NEY LOPES
NILTON BAIANO

ODACIR KLEIN
OLAVIO ROCHA
OLAVO CALHEIROS
OSCAR ANDRADE

OSMAR LEITAO
OSORIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI

OSVALDO REIS
PAES LANDIM
PAUDERNEY AVELlNO
PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDEIRO

PAULO FEIJO

PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO LUSTOSA

PEDRINHO ABRAO

PEDRO CANEDO
PEDRO IRUJO
PHILEMON RODRIGUES
RAIMUNDO SANTOS
RAUL BELEM
RENATO JOHNSSON
RICARDO IZAR
RICARDO RIQUE

RITA CAMATA
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO BRANT
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROBERTO SANTOS
RODRIGUES PALMA
ROMEL ANIZIO
ROMMEL FEIJO
RONALDO PERIM

SALATIEL CARVALHO

SALOMAO CRUZ
SALVADOR ZIMBALDI

SARNEY FILHO
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
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SERGIO NAYA
SILAS BRASILEIRO

TETE BEZERRA
URSICINO QUEIROZ
VALDEMAR COSTA NETO
VIC PIRES FRANCO

VICENTE CASCIONE
VILMAR ROCHA

VlnORIO MEDIOLI
WAGNER DO NASCIMENTO
WAGNER SALUSTIANO
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

TÍTULO IX
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS

Art. 246. É vedada a adoção de medida provlsona na re
gulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alte
rada por meio de emenda promulgada a partir de 1995.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................. y••••••••••••••••••••• ••••

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO
N° 490, DE 1997

(Do Sr. Serafim Venzon e outros)

Assinaturas Confirmadas Repetidas
ALCESTE ALMEIDA
MALULY NETIO

Assinaturas que Não Conferem
CANDINHO MAnos
CESAR BANDEIRA
ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
GENESIO BERNARDINO
JOSE LOURENCO
MARQUINHO CHEDID
NELSON MARCHEZAN
ROBSON TUMA

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Altera a redação do art. 158, parágrafo único, incisos I e
da Constituiç:lo Federal, para tratar dos critérios
distribuiç:lo das parcelas de receita pertencentes
Municípios.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

lI,
de

aos

Oficio n'ffdJ.J97
Brasília, 05 de junho de 1997.

Senhor'Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
constituição. do Senhor Inocêncio Oliveira e outros, que "Fica acrescentado à
Constituição, o seguinte artigo: "Art. 247 • O Congresso Nacional poderá

proceder, de cinco em cinco anos, a uma re~isão constitucional pelo volo da
maioria de seus membros, em sessão unicameral" contém número suficiente de
sígnatários. constando a referida proposição de:

183 assinaturas válidas;
008 assinaturas que não conferem;
002 assinaturas repelidas; e
001 assinatura i1eglvel.

Atenciosamente,

ASua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

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

'CONsrr'ITUlçÃ,Q
REPÚBLICA, JlEDERA'fIVA no BRASIL

1988

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federai, nos termos do
Art. 60 da Constituição Federal, promulgam aseguinte Emenda ao texto constitucional:

Artigo único. O art. 158, parágrafo único, incisos I e li, da Constituição
Federal, passa avigorar com aseguinte redação:

·Art.158 .

Parágrafo único .

I - Um quarto, no máximo, na proporção do valor adicionado nas operações
relativas il circulação de mercadorias e nas prestações de serviços
realizadas em seus Territórios; ,

11· Três quartos, no mínimo, de acordo com oque dispuser lei estadual ou no
caso dos Territórios, lei federal.' '

SE ~.----
W~

JUSTIFICACÃO

A Coostituição Federal, em seu art. 158, parágrafo único, incisos I e 11.
determina que três quartas partes, no mínimo, da parcela de 25% do ICMS arrecado por
cada Estado seja repassado aos Municipios, proporcionalmente ao movimento econômico
chamado de Valor Adicionado Fiscal {VAF}, relativo il circulaçao de mercadorias e
prestação de selViços.

A aplicação deste critério provoca distorções e injustiças, que urge corrigir,
pois privilegia fortemente os Municípios que concentram atividades econômicas, em
detrimentos daqueles que, mesmo populosos, possuem VAF reduzido, acentuando seus
problemas sociais.

Devemos ter presente, que o baixo nível de atividade econômica de um
Município, medido pelo seu VAF, está relacionada a um conjunto de exclusões a que é
submetida sua população como um todo, que, privada de munos serviços públicos, como
também de oportunidades de emprego, vê-se obrigada, muitas vezes, a migrar para os
centros urbanos de maior porte, mul~plicando os problemas sociais de nosso País. .

Cabe ao Poder Público buscar todos os meios de corrigir esta situação,
adotando todas as medidas necessárias à implantação de políticas redistribuüvas e de
redução das desigualdades regionais, que contemplem investimentos' na área social e
equalizem adistribuição de renda.

Este é oobjetivo que me leva aapresentar a presente Proposta de Emenda à.
Constituição, destinada a permitir aos Estados que promovam a distribuição das parcelaS,
do ICMS pertencentes aos Municiplos, a que se refere o inciso IV, do art. 158, da,
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CÂMARA :OOS DEPUTADOS

Constituição Federal. de forma mais racional econsentânea com as efetivas necessidades
de suas populações.

Sala das Sessões, 42.. de~ de 1997.

JiIii:
Deputado Federal

SGM - Seção de Atas (R: 6007)
09107/97 10:18:25

Conferência de Assinaturas

Pilma: 001 !

121 HOfL DE OLNIIftA """" RJ 115 VAMO D05 SANTOS PT 0<-
132 OSUIRIIMA Pl'C AO 1H VlLMAR ROCHA. PFC 00
133 PADREROOUE PT PR 1&7 WAlDOMIRO FIORAVANTE PT R'
13-4 PAULO DE\.GADO PT .., tA WERNER WAHOI!RER PFL pR
135 PAUlOFEIJO l'IOIl RJ 10 WlI.SON BRAGA .... PB
135 PAUlO LUSTOSA """" DE 170 WUOH CJGNAÇHf """" R'
127 PAULOPAlM PT RS 171 WOI.HEY QUEIROZ POr PE
121 PAULONr2EL """" Rs tn ZEGOMf:S~ROCHA PIO co
IH PAULO M)CHA PT PA
140 PEOftO CANEDO Pl' co Aui•••uns Co.nrmadas RtpttWI.,.., PEDROVAl..ADN'ES PU ..
1"2 F'fiRBotOHIIKJDfUQUEI PTI MO AHTOHIO GEftAlDO PPi. ..
1U RM.tUHDOIANTOS "" PA AlIIMANDO COSTA .....,. MO
1.... RAOUEt.~E PU NO MOLDO CIDftAZ PfC DA
145 RlNANKUInZ POT OI DUlC.IOPtSANtSCHf PTI SP
, ... RICARDOQOM'tOE PC 00. PR 'DUAROOJOOGI PT SP
1"7 fVCAAOO HEMCI,.IO PIO .. .UAS........ .... MG

'''' ROIERlO AIWJJO Pl'C RIt nU)( MENDOHCA ""' DA
141 ROIERTOIMHT -- .., c........... ... RR
1SQ ftORRTO K»fTES PfC .. • RAQUELCAI"tIlJItaE • PU AP
111 AOIfRTOPAUUNO """" . .. 10 URSICINO 0UfIR0Z m IA
152 notIRTOPQlOA PFl C.
1$2 NOIlRTO IANTOS PJlDIl IA ASIIAI••rls qlle Na. cnrerem
154 ROQONItOWIftO -- lU
111 SALow.oCMIZ -- M ALIlftTOII.VA """" PJ

155 RRAFIMV!HlON por 10 ANTONIO JOfIlH ... TO

157 IEVERlAHO AlVES POT IA OLCI'!U8Pt!1tAF1CO ... PR

151 SILAS lRASI.lIftO """" MO ETEVAUJAGRAlSI DE MlfoEZES PTI li
til IIt.vx>AlRf:U POT MO GERMANORtQOTTO ...... RI

tIO lIMARA EU.Eft" """" IA JOIE LUIZ CLEftOT ...... ..
,., TETE IEZEMA """" .MT NlJF.lAMJR ... ""IA TlI.OEN SAHTLtDO PT MO
1&3 UMiClNO QUElftOZ Pl'C IA AlII••lllnl q.e Na. C••rere'" Repetidas
114 VAt.DeHOR OUEO€S ... NO , AD<MJR CUNHA I'fC PE

onfirmadal 172.
Ao Conferem 007

Lk:enclado. 000
Repetidas I 011
Iloglveil I 000'

Tipo da Proposlçloi PEC

A.lor da Propo"lçlo: SERAFIM VENZON E OUTROS

Dolo de Apreleoloçlo: 08/07/97

Emeolo: Altera a redaç§o do artigo \58, parágrafo único, incisos I e 11, d.
Constituição Federal, para IIatar dos critérios de distribuição das
pareclu de receita pertencentes aos Municípios.

POIIul Aslloolurol Suficleole.: SIM

Totall de Alllooluro.:

SECRETARIA-GERAL DAMESA
Soçao ........

Senhor $eCfeUMio.Gera1:

Braslll'. 09 de julho de 1997.

As.slna.uras Confirmadas 85 FERNANDO r:ERRO PT ..
NJAOPRErTO PT RS &ti FERNANDO GA!EIRA PV RJ

AOfLSON RIBEIRO PSOB SE 67 FERNANDO ZUPPO POT SP

ADEUON SAl.VAOOR PMD' ES 61 GENESIO BERNARDINO PMOB MO

AOf:NIRCUNHA PFl PE ag GERSON PERES """ PA

ADROALDOSTJU!CK PIlllll RS 70 GIOVANNI QUfIROZ POT ..
AGNELO QUEIROZ PeDOa DF 71 GQNZAGAPATAIOTA ... ..
AIflTONDJPP por AS 72 HAROLDO SAaOlA PT MA

Al.8EfUCOFIUiO PMO' .... 73 HUMeERTO COSTA PT ..
• ALCESTE N.MEIDA PFL RR

74 ISRAEL PINHEIRO PTI MO

10 AlDOftERLO PeDO' SP 75 IVAN VAlENTE PT ..
11 ~CERANTO PFL PR 78 IVANOROCUN~UMA ....,1 ..
12 AlZJRA EWERTON PSOB ""

77 J.A.lMEMARnNS PFl ""78 JAlROAZI PFl IA
13 ANlBAI.. GOMES PMOB CE

7" JOAO AlMEIDA ...... IA
14 ANTQHIOBA.I.Hf,I,AHN PSOB CE
15 ANTONIOIRASIL PMOB PA 80 JQAOCOSER PT ,S

15 ANTONIO FEUAO PSO, AP tl1 JOAO FASSAREllA PT MO

17 ANTONIO GERALDO PFL PE 12 JQAO fAusnNO PIlllll RH

1. ANTONIO JOAQUIM ARA,WO PC .... 13 JOAO IENSEN .... PR

1" ARACEI.YDEPAULA PFC MG B-4 JOAOLE.t.O PllOIl IA

20 ARMAHOOCOSTA PMOB Ma 15 JOAO MAGAlHAES ...... MO

21 MHONIUERRA PSOO aE H 'JOAlJ MENDES .... lU

22 AROLOO CEORAZ PFL .. tl7 JOAOPAULO PT ..
23 AR1'HUftVIRGIUO PSOB AM ItI JOAO Tl-lOME MESTRINHO ...... AM

24 ATlLAUNS PfC ""
119 JORGE WILSON """ RJ

2S AUGUSTOCARVALHO "S DF 90 JOSE AUGUSTO PT ..
91 JOSE BORtIA PTI PR

21 HHEOfTO DOMINGOS PP' DF 92 JOSE CARL05l.ACEROA "'B RJ
27 BENEOOOGlMMARAES ppa PA 113 JOSECARf.OSVlEIRA PFl se
21 RnNHO ROlADO PFl RH P4 JOSE EGYOlO Pl RJ
2t IONIFACIODEANDRAD,\ """ MG 95 JOSE GENOtNO Pr ..
30 eNl.OSAlRTON pp, AO gfl JOSE PIMENTEL PT DE
:11 CAN..OIAUlERTOCAMPISTA PFL RJ D7 JOSE PRWITE ...... PA
)2 CNllOS CARDINAl. POT RS ge JOSE ROCHA. PPi. IA
» c.YIl.OSMAGNO PFL SE 99 JOSE THOMAZ NONO PIOS "-
34 CECI CUNHA PSDB "- 100 JULIO REDECKER PPB RI
:J5 CEUA MENDE~ PFL AO 101 LAPROVITAVIEIRA ppa RJ
31 CHICODAPRIf':":lA PTB PR 102 LEONIDAS CRISTlNO "'B CE
27 C1OlNHA~' o· PDT RJ 103 LEOPOlDO BESSONE PTB MG
31 CIftOHOGUElRA I'fC Pl 104 LEUR LOUANTO PfL IA
3t CU()tW&CIO FONSECA """ SE 105 Lu/SBARBOSA PPB RI<
40 COftlOI.ANOSAl.fS POT .. 106 LUlZAI.8€RTO PT IA
41 COITAFERRllAA PFl MA 107 LUlZOURAO POT ..
"2 CUNHABUeHO PPB SP 101 LUIZ EDUAAOO GRiENHAl.GH PT SI'
'" DH.ItA FIGUfIREDO PSOB BP 1DO LUlZFERNANOO ..... ""'" OMILODECAITRO PSOO ..,

110 Ll.IaMAlNAROI PT OI
.. D<VlUICO l'!lONA .. 111 MARCIACIIIlISV\ÁHA POT RI
.. D<RCJO KHOl' POT se H2 MARIO DE OLIVEIRA """ MO
47 Dl.ISOIf'ERAFICO PMDB MS 113 MARIOMARTlNS ...... PA
.. D..IALMA DE AlMfIOACESAR PMDB PR 11" MATHEUS SCHMmT POr RI
.. DOlOR!S NUHt!!: """ TO 'ti MAURICIO R!OUIAO ...... PR
110 DUIUO Pt$NR!!1CHI PTI .. 1115 MAURO LOPES ...... MO
51 IDIONII.VA ...0 CE 117 MAX,ROIEf.lWr,Htt ...0 PR
1St IDUMOOJORGE PT .. U' M!HOONCAFLHO PFl ..
.. lUAS lIURAO PIOB MO 111 MlQUEL.ROUfTTO PT OI
54 fueaJ MOUIlA I'l. .... 120 MILTON MENDES PT 10
lCIi IUIIU'MRNOE PfC MO 12t MIRO TEIXEItA por lU
DI EHlDIACCl POT RS 122 MOtSES IEHNESBY -- RO
57 IEHlVALDOftlBElRO PPB .. 123 M\JRll.O PINHEIRO "" NO
li ..............,...,. ... NO 124 MUSSADEMES PFl PJ

" El'ntEftOROlSl PT AS 125 NEDSON MK:HELETl PT PR........- PFl "" 13 NELSON MAftCHEV,N l'lIDIl RI
II E\INPEtIU~ POT RO 127 NELSONMMQlJUfUJ PTI ..
.. .-..rD.RJHIDR PFl AO 121 NELSON MEURER ... PR
a IZlDtOPiHHllRO PIlllll RS 121 MeIASRMlElRO PJlDIl PA
54 mJX""""""",, PTI IA 130 NtlMARtO JAlAANDA PT MO

CoMJnlr:o, • VOQI SeMoriI que • Proposta de Emenda •
ConstlMçAo. do Senhor Strdm Venzon • OO1J'Os. que "Attera • ndaçlo do anigo
151, ........,.. _ •• _ I • Mo lia -.aIçIoF_• ..,. tratar_

critérios de dlslrlbulçlo das parce'as de recelUl pertencente. _ Munlclplos·,
contém número suficiente de Ilgnalãriol, constando a referida proposiçAo de:

172 aSlinaturas vAlidas;
007 allinaturas que nAo conferem e
011 8ssinatur•• repelidal.

Atenciosamenle.

A SII" Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PIWA
Secretário-Geral da Mel'
NESTA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTJJDOS LEGISLATIVOS - CoDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988........., .



24824 Sábado 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

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, incidente na
fonte. sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles,
suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem;

11 - cinquenta por cento do produto da arrecadação do
imposto da União sobre a propriedade territorial rural,
relativamente aos imóveis neles situados;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes
aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas
conforme os seguintes critérios:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor
adicionado nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus
territórios;

11 - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei
estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N!! 495, DE 1997

(Do Sr. OIávlo Rocha e Outros)

:~~:~~~~ta alínea ao inciso LXXV! do art. 52 da Constituiç~o

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NO 458, DE 19~)

As Mesas da (' jmara dos Deputados c do Senado Federal. nos

tennos do art. 60 da Constituição F~deral. promulgam i.1 seguinte emenda ao texto

constitucional:

dificuldades para a tàmliía. seja na hora da dor. com a perda do ente querido. ou na alegria

de uma nu.....a Vida que irà compm a ~!itrutura familiar. Isto repres~nta dizer: tirar o registro

de nascimento e a cenidão de óbito.

Outro aspecto que se destaca e que. em quase todos os Municípios

onde há os· Registros Publi~os que são exercidos em carater privado. como detennina a

Constituição F~deral. o cidadão comum. homem do campo leigo. e os mais pobres deixam
muitas vezes de exercitarem esse direito juntO aos Registros Públicos. por terem em mente

que wdo deve ser paga.

Por outro lado. conceder aos Municípios. Estados e Distrito

Federal a possibilidade de eles p,róprios virem a realizar esses serviços gratuitamente é

garantir que os direitos do·cidadão. tão espezinhado petos cartórios no atendimento destes

direitos constitucionais, sejapl ~fetivamente cumpridos.

As Prefeituras Municipais. por estarem mais próximas da

população, têm mais coodições de avaliar o grau de pobreza, para concessão da gratuidade.

Cremos que todos os Municípios adotarão o sistema.,

enaltecendo-se aos olhos da própria sociedade.

Em nada se afetará os cartórios de registros. uma.vez que estes já

são obrigados pela Con51ituir,Jo a prestarem gratuitamente estes serviços.

O J>TCClIChimento dem IICUI1ll é uma _idade que de há muito

poderia ter sido preenchida, para ....gate por pane do Poder Público desta dívida social.

No que diz respeito á alínea 'c' que queremos ver aprovada, ela

simplesmente vêm ao encontro da regra constitucional insculpida no artigo 226, § 3',

pcnnÍtiodo a facilitação da conversão da união estável em casamento.

Como é sabido, até o presente momento nenhuma medida de

caráter mais efetivo veio tomar essa éonversão mais fácil. A no.... proposta preenche com

eficácia esta lacuna. tomando exequivel a regra do artigo 226, § 3'.

Por tais motivos. contamos com a aprovúção desta proposta de

emenda constitucional. pelos ilustres pares neste "eneravel Congresso.

Saia das Sessões. em./,Je·;; l-- de 1997

~
- .

~ :'(.'.1
Deputado OLÁvIa ~ ROCHA

10 Signal rio

Assinaturas Confil'madas

Artigo único O artigo 5'. inciso LXXVI, da Constituição passa a
vigorar acrescido da seguinte alínea:

"Art. 5' ..

LXXVI· São gratuitos para os reconhecidamente pobres. na forma

da lei, podendo os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarem estes serviços, sem
prejuízo dos cartórios competentes:

a) ..

b) ..
c) Os atos necessários ao casamento e ao seu registro. M

JUSTIFICAÇÃO

É de notório conhecimento de todos que a grande maioria da

população brasileira não tem acesso aos beneficios e d=nhece em grande pane os

direitos que lhe são assegurados pela Constituição Federal. Assegura esta a prestação

gratuita, para os reconhecidamente pobres na ronna da lei, da obtenção do registro de
nascimento e da certidão de óbito. contbmle dispõe o art. 5', LXXVI, da nossa Lei Maior.

Entretanto o que se tem ve~ficado e que os próprios Registros Públicos. não se sabe o

porquê. não intannam aos juridicamente pobres desse direito. o que tem trazido sérias

1 ADELSON RIBEIRO
2 ADELSON SALVADOR
3 ADEMIR CUNHA
4 ADHEMAR DE BARROS FILHO
S ADROALDO STRECK
6 AFFONSO CAMARGO
7 AIRTON DI??
6 ALBERTO GOlOMAN
9 ALCESTE ALMEIDA
10 ALEXANDRE CERANTO
11 ALZIRA EWERTON
12 ANIBAL GOMES
13 ANTONIO BALHMANN
14 ANTONIO BRASIL
15 ANTONIODOVALLE
16 ANTONIO GERAlDO
17 ANTONIO JOAQUIM ARAWO
16 ANTONIO JORGE
19 ARMANDOABILIO
20 ARMANDO COSTA
21 ATllALlNS
22 AUGUSTO CARVALHO
23 AUGUSTO FARIAS
24 AUGUSTO NARDES
25 AUGUSTO VIVEIROS
26 B.SA

PSDB
PMDB
PFL
??B
PSDB
PFL
POT
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PMDB

~
PMDB
PFL
PL
PPB
PMDB
PMDB
PFL
PPS
PPB·

PPB
PFL
PSDB

SE
ES
PE
SP
RS
PR
RS
SP
RR
PR
AM
CE
Oe
Pe>
MG
PE
MA
TO
PB
MG
AM
DF
AL
RS
RN
PI
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27 BENEDITO DDMINGOS PPB DF 116 MENDONCA FILHO PFL PE

2B BENEDITO GUIMARAES PPB PA 117 MOACIR MICHELETTO PMDB PR

29 BETINHO ROSADO PFL RN 11B MOISES BENNESBY PSDB RO

30 BONIFACID DE ANDRADA PPB MG 119 MOISES L1PNIK PTB RR

31 CARLOS APOLlNARIO PMDB SP 120 NAN SOUZA PSL MA
32 CECI CUNHA PSDB AL 121 NARCIO RODRIGUES PSDB MG

33 CLAUDIO CHAVES PFL AM 122 NEDSON MICHELETI PT PR

34 CORAUCI SOBRINHO PFL SP 123 NEIVA MOREIRA PDT MA
35 CORIOLANO SALES PDT BA 124 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

3B COSTA FERREIRA PFL MA 125 NELSON OTOCH PSDB CE

37 DARCI COELHO PPB TO 126 NELSON TRAD PTB MS

3B DARCISIO PERONDI PMDB RS 127 NILSON GIBSON PSB PE

39 DE VELASCO PRONA SP 12B ODACIR KLEIN PMDB RS

40 DELFIM NETTO PPB SP 129 ODlLlO BALBINOTTI PSDB PR

41 DERCIOKNOP PDT SC 130 OLAVIO ROCHA PSDB PA

42 DILCEU SPERAFICO PPB PR 131 OSCAR GOLDONI PMDB MS

43 DlLSO SPERAFICO PMDB MS 132 OSMANIO PEREIRA PSDB MG

44 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR 133 OSMIR LIMA PFL AO
45 EDSON SILVA PSDB CE 134 OSVALDO BIOLCHI PTB RS

46 EFRAIM MORAIS PFL PB 135 OSVALDO REIS PPB TO

47 ELIAS MURAD PSDB MG 136 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM

4B ELTON ROHNELT PFL RR 137 PAULO BERNARDO PT PR

49 EMERSON OLAVO PIRES PSDB RO 138 PAULO FEIJO PSDB RJ

50 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB 139 PAULO GOUVEA PFL SC

51 ESTHER GROSSI PT RS 140 PAULO LUSTOSA PMDB CE

52 EULER RIBEIRO PFL AM 141 PAULO RllZEL PMDB RS

53 EURIPEDES MIRANDA PDT RO 142 PEDRINHO ABRAO PTB GO

54 EXPEDITO JUNIOR PFL RO .143 PEDRO CORREA PPB PE

55 EZIDIO PINHEIRO PSDB RS 144 PEDRO NOVAIS PMDB MA

56 FELlX MENDONCA PTB BA 145 PEDRO VALADARES PSB SE

57 FERNANDO FERRO PT PE 146 PINHEIRO LANDIM PMDB CE

58 FERNANDO LYRA PSB PE 147 PRISCO VIANA PPB BA

59 FERNANDO RIBAS CARLI PDT PR 14B RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE

80 FERNANDO ZUPPO PDT SP 149 RAUL BELEM PFL MG

61 FETTER JUNIOR PPB RS 150 REGINA L1NO PMDB AC

62 FEU ROSA PSDB ES 151 RENAN KURlZ PDT RS

63 FIRMO DE CASTRO PSDB CE 152 RICARDO BARROS PPB PR

84 GENESIO BERNARDINO PMDB MG 153 RICARDO HERACLlO PSB PE

65 GERALDO PASTANA PT PA 154 RITA CAMATA H,4PB ES

56 GILVAN FREIRE PMDB PB 155 ROBERIO ARAUJO PFL RR

67' GONZAGAMOTA PMDB CE 156 ROBERTO PAULlNO PMDB PB

BB GONZAGA PATRIOTA PSB PE 157 ROBERTO PESSOA PFL CE

69 HELIO ROSAS PMDB SP 158 ROBERTO ROCHA PSDB MA

70 HUGO RODRIGUES DA CUNHA PFL MG 159 ROBERTO SANTOS PSDB BA
71 IBERE FERREIRA PFL RN 180 ROBERTO VALADAO PMDB ES
72 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG 161 RONALDO SANTOS PSDB RJ
73 ISRAEL PINHEIRO PTB MG 162 RUBENS COSAC PMDB GO
74 JAIR BOLSONARO PPB RJ 163 SALATIEL CARVA'-HO PPB PE
75 JAIR SOARES PPB RS 184 SALOMAO CRUZ PSDB RR
76 JAQUES WAGNER PT BA 165 SAULO QUEIROZ PFL MS
77 JOAO ALMEIDA PMDB BA 166 SERGIO BARCELLOS PFL AP
7B JOAO HENRIQUE PMDB PI 167 SERGIO CARNEIRO PDT BA
79 JOAO IENSEN PPB PR 16B SERGIO GUERRA PSB PE
BO JOAOLEAO PSDB BA 169 SEVERIANO ALVES PDT BA
B1 JOAO MAGALHAE5 PMDB MG 170 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE
B2 JOAO MENDES PPB RJ 171 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
B3 JOAO PAULO PT SP 172 SILVERNANI SANTOS PFL RO
54 JOSE ALDEMIR PMDB PB 173 SILVIO TORRES PSDB SP
B5 JOSE ANIBAL PSDB SP 174 SIMARA ELLERY PMDB BA
B6 JOSE BORBA PTB PR 175 USHITARO KAMIA PPB SP
B7 JOSE CARLOS COUTINHO PFL RJ 176 VALDENOR GUEDES PPB AP
BB JOSE COIMBRA PTB SP 177 VALDIR COLATTO PMDB SC
B9 JOSE DE ABREU PSDB SP 178 VALDOMIRO MEGER PFL PR
90 JOSE JANENE PPB PR 179 VANIO DOS SANTOS PT SC
91 JOSE LUIZ CLEROT PMDB PB 180 VIC PIRES FRANCO PFL PA
92 JOSE PIMENTEL PT CE 1B1 VITTORIO MEDIOLI PSDB MG
93 JOSE REZENDE PPB MG 182 WAGNER ROSSI PMDB SP
54 JULIO CESAR PFL PI 1B3 WELlNTON FAGUNDES PL MT
95 JULIO REDECKER PPB RS 184 WELSON GASPARINI PSDB SP
96 LAURA CARNEIRO PFL RJ, 1B5 WILSON CUNHA PFL SE
97 LEOPOLDO BESSONE PTB MG lB6 ZIL4 BEZERRA PFL AC
9B LUCIANo CASTRO PSDB .RR
99 LUIS BARSOSA PPB RR Assinaturas Confirmadas Repetidas
100 LUIZ BUAIZ PL ES
101 LUIZ DURA0 PDT ES MARCIA MARINHO PSDB MA

102 LUIZ FERNANDO PSDB .ÁM
103 LUIZ MAXIMO PSDB sp. Assinatnras que Não Conferem
104 LUIZ PIAUHYLINO PSDB PE '1 CLEONANCIO FONSECA PPB SE
105 MARCELO BARBIERI PMDB SP

2 COLBERT MARTINS PMDB BA
106 MARCELO DEDA PT SE

3 DALILA FIGUEIREDO PSDB SP
107 MARCiA MARINHO PSDB MA 4 FRANCISCO HORTA PFL MG
108 MARCONI PERILLO PSDB GO

5 JORGE VYILSON . PPB RJ
108 MARCOS LIMA PMDB MG 6 MAX ROSENMANN PSDB PR
110 MARCUS VICENTE PSDB ES

7 SERGIO MIRANDA PCDÓB MG
111 MARIA VALADAO PFL GO 8 SILVIO PESSOA PMDB PE
112 MARIO MARTINS PMDB PA

9 WILSON BRAGA PSDB PB
113 MARISASERRANO PMDB MS 10 WILSO~ CAMPOS PSDB PE'
114 MAURICIO REQUIAO PMDB PR
115 MAURO LOPES PMDB MG

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
IVO MAINARDI PMDB RS
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

,Oficio nO )19/97
Brasília, 04 de agosto de 1997.,

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta qe Emenda á
Constituição, do Senhor Olavío Racha e outros, que "Acrescenta alrnea ao inciso
LXXVi, do artigo 5°, da Constituição Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

186 assinaturas válidas;
010 assinaturas que não conferem;
001 assinatura de Deputada licenciado; e
001 assinatura repetida.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretârio-Geral da Mesa
NESTA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais é Coletivos

Art. 50 Todos são iguais permite a lei,' s'em d'ístinção" de
qualquer natureza, garantindo-se' aos brasileiros 'e 'aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à. segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:

I homens e mulheres -são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;

Agosto de 1997
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LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres,
na forma da lei:

a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e

"habeas-data", e, na forma da lei; os atos necessários ao
exercício da cidadania.

§ 1°As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.

§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
'não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
por ela adotados, ou dostratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte .
....... : .........................•..•.•.....• l •..•.............•....••••••..••..•••.......

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS·PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do ~rocesso Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

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

I - de um terço, no mínímo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República; .
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, ~ada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros.

§ 1° 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 quinlos dos votos"dos
respectivos membros.

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

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

Art.226 - A família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado.

§ 1° - O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2° - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos

da lei.

§ 3° - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a
união estável entre o homem e a mulher como entidade

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento.

* Regulamentado pela Lei número 9.278. de /0/05//996.

§ 4° - Entende-se, também, como entidade familiar a
comunidade formada por qualquer dos pais e seul
descendentes.

Brasilia-DF, 17 de julho de 1997.

Senhor Presidente,

Estou apresentando nesta Casa, Emenda ConstitucIOnal,
que dá nova redação ao inciso 76, do Artigo 5° da Constituição Federal,
pennitindo as Prefeituras Municipais a prestarem os serviços gratuitos
mencionado no inciso, acrescentando mais um dispostivo, que estende a
gratuidade para o Registro de Casamento aos reconhecidamente pobres..

a~l~"OLÁVLÇ> ROCHA
Deputa ederal

PSD)3IPA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N!! 496, DE 1997

(Do Sr. Marcos Lima e Outros)

Modifica os arts. 167 e 198 da Constituiçao Federal.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇXO N2 170, DE 1995)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
tennos do § 3° do ar!. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texlO
constitucional:

Ar!. I· O inciso IV do art. 167 da Constituição Fedeml passa a
vigomr com a seguinte redação:

"Ar!. 167 .

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

IV • a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou
desjlésa,.{Cssalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem

os arts. 158 e 159, a destinação de recursos pare a saúde, de acordo com o art. 198, e panl

manutençilo e desenvolvimento do ensino, como detenninado pelo art. 212, e a prestaçio

de gamntias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no ar!. 165. § r,
bem assim o disposto no § 4· deste artigo; ..........................................................................................................

Ar!. 2· O ar!. 198 da Constituição Federal passa a vigorar
acrcscidó dos seguintes parágrafos, suprimindo-se o atual parágrafo único, com a seguinte
redação:

"Ar!. 198 ..

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

§ 1° O Sistema Único de Saúde será financiado, nos tennos do art.

195, com recursos do orçamento da seguridadc social. da 'União, dos Estados, do Distrilo

Federal e dos Municípios, com no minimo dez por ccnlo da receita efetivamente
disPonível de impostos, e com outras fontes.

§ 2· A aplicação do percentual fixado no parágrafo anterior pelO&

Estados, Distrito Federal e Municípios se fará de forma conjugada com a do percentual



24828 Sábado 23 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

estabelecido no art. 212, podendo-se compensar as diferenças a menor em saúde ou

educação, consideradas isoladamente, desde que obedecido o piso de trinta e cinco por

cento sobre a base adotada.

Art. 3° Esta :Emenda entra em vigor em primeiro de janeiro do ano

subseqüente ao de sua promulgação.

JUSTIFICAÇÃO

Esta Emenda atellde a duas finalidades principais. Em primeiro

lugar, vincula dez por cento da receita de impostós dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios à saúde, comprometendo efetivamente estas esferas de Administração com o.
provimento dos serviços essenciais de saJ.'de, a maior das carências atuais de nossa

população. O aporte desses recursos complementaria as transferências efetuadas pela

União para custeío do Sistema Único de Saú~·

Em segundo lugar, permite a utilização mais racional dos recursos

destinados aos programas bãsicos de saúde e de educação, flexibilizando sua aplicação

numa ou noutra, dependendo do que apresentar maiores dificuldades, impedindo,

incrúSive, que se criem necessidades artificiais quando o atendimento em uma área já for

considerado satisfatório.

Portanto, apesar de a Emenda resular num aumento global das

vinculações, aumentará a margem de manobra das Administrações estadual, distrital e

municipais, possibilitando uma utilização mais eficiente dos recursos públicos, em

beneficio das respectivas comunidades.

Isto justifica plenamente o apoio dos ilustres Pares à proposição.

Agosto de 1997

Sala das Sessões, em de de 1997.

i CÂMARA lDOS lDEJ?UTAlDOS

ISGM - Seçio de Atas (R: 6007) Conferência de Assinaturasi
!05/0819115;02:50 I'íllílll; 001 I

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: MARCOS LIMA E OUTROS
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Data de Apresentação: 24/07/97

Ementa: Modifica os artigos 167 e 198 dãConstituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

009l
0001

I

000:

1721'Confirmadas
!Não Conferem
:LicenCiados .

Totais de Assinaturas:

,Ilegíveis 000;

Assinaturas Confirmadas

1 ABELARDO LUPION PFL 63 IVANDRO CUNfjA LIMA PMDB
2 ADELSON RIBEIRO PSDB 64 JAIR BOLSONARO PPB
3 ADELSON SALVADOR PMDB 65 JAIR MENEGUELLI PT
4 ADEMIR LUCAS PSOB 66 JAIR SOARES PPB
5 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB 67 JAIRO CARNEIRO PFl
6 ADYLSON MOTTA PPB 68 JAYME SANTANA . PSDB
7 AlBERICO FILHO PMDB 69 JOAO ALMEIDA PMDB
8 AlBERTO GOLDMAN PMDB 70 JOAO FASSARELLA ·pt
9 ALCIDES MODESTO PT 71 JOAOLEAO PSDB
10 ALCIONE ATHAYDE PPB 72 JOAOMENDES PPB
11 ALVARO GAUDENCIO NETO PFL 73 JOAO THOME MESTRINHO PMDB
12 ANIBAl GOMES PMDB 74 JOFRAN FREJAT PPB
13 ANTONIO BRASIL PMDB 75 JOSE ALDEMIR PMDB
14 ANTONIO DO VAlLE PMDB 78 JOSE BORBA PTB
15 ANTONIO JORGE PPB n JOSE CARLOS ALELUIA PFL
18 ANTONIO UENO PFL 78 JOSE CARLOS COUTINHO PFL
17 ARMANDO ABILIO PMDB 79 JOSE COIMBRA PTB
18 ARNALDO FARIA DE SA PPB ao JOSE GENOINO PT
19 ARYKARA PMDB 81 JOSEJANENE PPB
20 ASDRUBAl BENTES PMDB 82 JOSE LOURENCO PFL
21 B.SA PSDB 83 JOSEPINOTTI PMDB
22 BENEDITO DE LIRA, PFL 84 JOSE REZENDE PPB
23 BETINHO ROSADO PFl 85 JOSE TELES PPB
24 BONIFACIO DE ANDRADA PPB 86 JOSE THOMAZ NONO PSDB
25 CANDINHO MATTOS PSDB 87 JOVAIR ARANTES PSDB
26 CARLOS AIRTON PPB 88 LAPROVITA VIEIRA PPB
27 CARLOS APOLlNARIO PMDB B9 LEOpàLDO BESSONE PTB
28 CARLOS CARDINAL PDT 90 LEUR LOMANTO PFL
29 CARLOS MELLES PFL 91 LIOIA QUINAN PMDB
30 CARLOS NELSON PMDB 92 LIMA NETTO PFL

31 CELSO RUSSOMANNO PSDB 93 LUCIANO CASTRO PSDB

32 CIRO NOGUEIRA PFL 94 LUCIANO PIZZATTO PFL

33 COLBERT MARTINS PMDB 95 LUCIANO ZICA PT

34 CORAUCI SOBRINHO PFL 96 LUIZ CARLOS HAULY PSDB

35 CUNHA BUENO PPB 97 LUIZ DURA0 PDT
98 LUIZ MAINARDI PT36 CUNH4,L1MÁ . PPB
99 LUIZ MAXIMO PSDB37 DARCISIO PERONDI PMDB
100 MAGNO BACELAR PFL38 DILSO SPERAFICO PMDB
101 MALULY NETTO PFL39 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB
102 MARCELO BARBIERI PMDB

40 DOMINGOS LEONELLI PSDB
103 MARCIO REINALDO MOREIRA PPB

41 DUILlO PISANESCHI PTB 104 MARCOS LIMA !'MDB
42 EDINHO ARAUJO PMDB 105 MARCUS VICENTE PSDB
43 ELCIONE BARBALHO PMDB 106 MARIA VALADAO PFL
44 ELIAS MURAD PSDB 107 MARINHA RAUPP PSDB
45 ELlSEU RESENDE PFL 108 MARIO CAVALlAZZl PPB
46 EULER RIBEIRO PFL 109 MARIO MARTINS PMDB
47 EXPEDITO JUNIOR PFL 110 MARIO NEGROMONTE PSDB
48 FEUROSA PSDB 111 MATHEUS SCHMIDT PDT
49 FIRMO DE CASTRO PSDB 112 MIRO TEIXEIRA PDT
50 FLAVIO DERZI PPB 113 MOISES BENNESBY PSDB
51 FRANCISCO SILVA PPB 114 MOREIRA FRANCO PMDB
52 GENESIO BERNARDINO PMJ;lB 115 NAIR XAVIER LOBO PMDB
53 GERMANO RIGOTTO PMDB 116 NELSON HARTER PMDB
54 GERSON PERES PPB 117 NEY LOPES PFL

55 GILNEY VIANA PT 118 NILMARIO MIRANDA PT

56 GILVAN FREIRE PMDB 119 NILSON GIBSON PSB

57 GIOVANNI QUEIROZ PDT 120 NILTON BAIANO PPB

58 HELIO ROSAS PMDB 121 NOEL DE OLIVEIRA PMDB

59 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB 122 ODACIR KLEIN PMDB

ao HERCULANO ANGHINETTI PPB 123 ODELMO LEAO PPB

61 IBERE FERREIRA PFL 124 OLAVlO ROCHA PSDB

62 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB 125 OSCAR ANDRADE PFL
126 OSCAR GOLDONI PMDB
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Assinaturas que Nio Conferem
1 ADEMIR CUNHA PFL
2 AECIO DE BORBA PPB
3 ALBERTO SILVA PMDB
4 FELlX MENDONCA PTB
5 JOSE CARLOS LACERDA PSDB
6 LUIS ROBERTO PONTE PMDB
7 MARCONI PERILLO PSDB
8 ROBSON TUMA PSL
9 RONALDO CEZAR COELHO PSDB

127 OSMANIO PEREIRA
128 OSMAR LEITAO
129 OSVALDO COELHO
130 OSVALDO REIS
131 P·"ESDEANDRADE
132 'PAllDERNEY AVELlNO
133 PÁULO CORDEIRO

134 PAULO HESLANDER
135 PAULO LUSTOSA
136 PAULO RITZEL
137 PEDRINHO ABRAO
138 PEDRO CANEDO
139 PEDRO CORREA
140 PEDRO IRUJO
141 PHILEMON'RODRIGUES
142 RAUL BELEM
143 REMI TRINTA
144 RENAN KURTZ
145 RICARDO RIQUE
146 RITA CAMATA
147 ROBERIO ARAUJO
148 ROBERTO PAULINO
149 ROBERTO ROCHA
150 ROBERTO SANTOS
151 ROMEL ANIZIO
152 RONALDO PERIM
153 RUBENS COSAC
154 SANDRO MABEL
155 SERGIO CARNEIRO

PSDB
PPB
PFL
PPB
PMOB
PFL
PTB

PTB
PMDB
PMDB
PTB
PL
PPB
PMOB
PTB
PFL
PL
PDT
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PMDB
PMDB
PDT

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção cje Atas

156 SERGIO NAYA
157 SEVERIANO ALVES
158 SEVERINO CAV~LCANTI

159 SILAS BRASILEIRO' •
160 SILVIO PESSOA
161 SIMAO SESSIM
162 SIMARA ELLERY
163 TETE BEZERRA
164 VALDIR COLATTO
165 VICENTE CASCIONE
156 VILMAR ROCHA
167 WAGNER DO NASCIMENTO
168 WAGNER ROSSI
169 WlLSON.flRAGA
170 WILSON CAMPOS
171 WILSON CIGNACHI
172 ZULAlE COBRA

PPI!
PDT
PPB
PMDB
PMOB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PPB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB

Oficio nO 18).,197

Senhor Secretário-Geral:

Brasflia, 05 de agosto de 1997.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição, do Senhor Marcos Lima e outros, que "Modifica os artigos 167 e 198

da Constituição Federal", contém número su.ficiente de signatários, constando a
referida proposição de:

172 assinaturas válidas; e
009 assinaturas Que não conferem.

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA



Agosto de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 24831

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

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art.6'O - A Constituição poderá ser emendada .nt'edillnte
proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

H - do Presidente da República;
IH • de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas
pela maioria relativa de seus membros. '

§ 1° - 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
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o
respectivo número de ordem. '

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

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

CAPÍTULO H
Das Finanças Públicas

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

SEÇÃO II
Dos Orçamentos

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

Art.167 - São vedados:
I - o início de, programas ou projetos não incluídos na lei

orçamentária anual; ,
............................................................................................

,IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo
ou despesa, ressalvadas a repartição do produto· da
arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e
159, a destinação de recursos para manutenção e
desenvolvimento do ensino, como determinado pelo Art.212,
e a prestação de garantias às operações de crédito por

antçcipação de receita, previstas no Art.165, § 8°, bem assim
o disposto no § 4° deste àrtigo.

* Inciso IV com redação dada pelo Emenda Constitucional núme~o 3, de

17/0311993.
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem

prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO 11
Da Saúde

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

Art.19~ - As ações e serviços públicos de saúde integram
.umà rede regionalizada e hiefãrquizada e constituem um
sistema único, organízado de acordo com as seguintes
diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera
de governo;

11 - atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serv-iços
assistenciais;

111 • participação da comunidade.
. Parágrafo único. O sistema único de saúde será

financiado, nos termos do Art.195, com t:ecursos do
orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

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

.CAPíTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

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

Art.212 - A União aplicará;-anualmente, nunca menos de
dezoito, ·e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1° • A parcela da arrecadação de impostos transferida
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, 'ou peJos Estados aos respectivos Municípios,
não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste
artill"O. receita do ll"OVernO alie a tran~ferir.

. § 2° - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput"
deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino
federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na
forma do Art.213 .

§ 3" - A distribuição dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino
'obrigatório, nos termos do plano pacional de educação.

.§ .4°.- Os pr~gramas suplementares de alimentação e
asslstencla à saude previstos no Art.208, Vll, serão
fin~n~iados"· coJ:J:l recursos provenientes de contribuições
socIaIs e outros recursos orçamentários.
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§ 5u
- O ensino fundamental público terá como fonte

adicional de financiamento a contribuição social do
salário-educação, recolhida pelas empresas,. na forma da lei.

* § 5° com redação dada pela Emenda Constitucional n. J.I, de 12/09/1996

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

, -
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO

N~ 497, DE 1997
(Do Sr. Haroldo Sábóia e Outros)

Veda a concessão de qualquer vantagem ou subsídio a Senadores,
Deputados Federais, Estaduais ~ Vereadores, em razão da ocupação
de cargos nas Mesas das respectivas Casas.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do § 3°' do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao Texto Constitucional:

Artigo l°. É acrescentado ao art. 27 da Constituição Federal
o § 5°, com a seguinte redação:

"Art. 27 .

§ 5° Aos Deputados Estaduais não se concederá qualquer
subsídio ou vantagem em razão do exercício de cargo na Mesa da Assembléia
Legislativa."

Artigo 2°. É acresc~ntado ao art. 29 da Constituição Federal
o inciso XV, com a seguinte redação:

"Art. 29 .

XV - aos Vereadores não se concederá qualquer subsídio
ou vantagem em razão do exercício de cargo na Mesa da Câmara Municipal."

Artigo 3°. É acrescentado ao art. 58 da Constituição Federal
o § 5°, com a seguinte redação:

"Art. 5g ; .

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

§ 5° Aos Deputados e Senadores não se concederá qualquer
subsídio ou vantagem em razão do exercício de cargo nas Mesas do Congresso
Nacional e de suas Casas."

Art. 4°. Esta Emenda entra em vigor na data de sua
publicação.

Agosto de 1997
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JUSTIFICAÇÃO
Sábado 23 24833

o exercício de cargo na Mesa de qualquer casa legislativa é
inerente ao mandato parlamentar, não se justificando a concessão de qualquer
vantagem ou subsídio em razão desse cargo.

Infelizmente, por todo o país, o povo brasileiro assiste a um
festival de benesses e mordomias pagas com dinheiro público, a título de verba
de representação e outras vantagens imorais e ilegítimas a ocupantes de Mesas
em câmaras municipais e assembléias legislativas.

Esses subsídios pagos pelos cofres públicos a título de verba
de representação etc., não passam de artifícios para aumentar indevidamente a
remuneração de parlamentares, burlando 9 teto constitucional, pois Qão são, em
regra, computados como remuneração ou subsídio do parlamentar, para efeito
de aplicação do teto remuneratório constitucional.

É lamentável que em uma conjuntura onde os servidores
públicos são injustamente alçados, pelo discurso neoliberal, à condição de
vilões das contas públicas, em muitos estados e municípios brasileiros
parlamentares aGplIlulem subsídios. e vantagens. de valo!es astronômicos,
configurando-se'é'rn verdadeiros escândalos. Taís rem'Rwções são
mascaradas sob títulos diversos. c:y/)

.Destarte, a Proposta de Emenda Constitucional que ora se
apresenta tem o escopo de moralizar e conter os abusos que muitas vezes
cercam a ocupação de cargos nas mesas das casas legislativas de todo o país.

Sala das Sessões, 17 de julho de 1997.

ft'0v-.,Qd1...~ ~~-"'-
flPt~:rDeputado Haroldo Sabóia

Assinaturas Confirmadas

1 ADAOPRETTO PT RS 18 AUGUSTO CARVALHO PPS DF
2 ADELAIDE NERI PMDB AC 19 AUGUSTO FARIAS PPB AL
3 ADEMIR LUCAS PSDB MG 20 BASILIO VILLANI PSDB PR
4 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP 21 BENEDITO DOMINGOS PPB DF
5 ADROALDO STRECK PSDB RS 22 CARLOS ALBERTO CAMPISTA PFL RJ
6 ADYLSON MOTTA PPB RS 23 CARLOS CARDINAL PDT RS
7 AIRTON DIPP PDT RS 24 CARLOS SANTANA PT RJ
8 ALBERICO FILHO PMDB MA 25 CESAR BANDEIRA PFL MA
9 ALBERTO GOLDMAN PMDB. SP 26 CHICO VIGILANTE PT DF
10 ALCIDES MODESTO· PT BA 27 CIDINHA CAMPOS PDT RJ
11 ALDO ARANTES PCDOB GO 28 CIRO NOGUEIRA PFL PI
12 ALEXANDRE SANTOS PSDB ltJ 29 CÓRIQLANO SALES PDT BA
13 ALMINO AFFONSO PSDB SP 30 COSTA FERREIRA PFL MA
14 ANTONIO BRASIL PMDB PA 31 DANILO DE· CASTRO PSDB MG
15 ANTONIO FEIJAO PSDB AP 32 DEJANDIR DALPASQUALE PMDB SC
16 ARLINDO CHINAGlIA PT SP 33 DERCIOKNOP POT se
17 ARNALDO FARIA OE SA PPB SP 34 EDSON S"ILVA PSOB eEI
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35 EDUARDO JORGE PT SP 101 MARIA LAURA PT DF
36 EFRAIM MORAIS PFL PB 102 MARIO DE OLIVEIRA PPB MG
37 ELCIONE BARBALHO PMDB PA ~3'':MARTASUPLlCY PT SP
38 ELISEU MOURA PL MA 1<H -MATHEUS SCHMIDT PDT RS
39 ERALDO TRINDADE PPB AP 105 MAURICIO REQUIAO PMDB PR
40 ESTHER GROSSt PT RS 106 MAURO FECURY PFL MA
41 EZrDIO PINHEIRO PSDB RS 107 MAX ROSENMANN PSDB PR
42 FATIMA PELAES PSDB AP 108 MIGUEL ROSSETTO PT RS
43 FELIPE MENDES PPB PI 109 MILTON MENDES PT se
44 FERNANDO FERRO PT PE 110 MILTON TEMER PT RJ
45 FERNANDO GABEIRA PV RJ 111 _~OREIRA FRANCO PMDB RJ
46 FERNANDO LOPES PDT RJ 112 MUSSA DEMES PFl PI
47 FERNANDO RIBAS CARLI PDT PR 113 NAN SOUZA PSL MA
48 FERNANDO TORRES PSDB AI. 114 NEDSON MICHELETI PT PR
49 FERNANDO ZUPPO POT SP 115 NEIVAMOREIRA PDT MA
50 FLAVIO DERZI PPB MS 116 NELSON OTOCH PSDB CE
51 GERALDO PASTANA PT PA 117 NESTOR DUARTE PSDB BA
52 GERVASIO OLIVEIRA PDT AP 118 NICIAS RIBEIRO PSDB PA
53 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA 119 N1LMARlO MIRANDA PT MG
54 HAROlDO LIMA PCDOS BA 120 NILSON GIBSON PSB PE
55 HAROLDO SABOIA PT MA 121 NILTON BAIANO PPB es
56 HELIO BICUDO PT SP 122 OCTAVIO EllSIO PSDB MG
57 HUMBERTO COSTA PT PE 123 ODACIR KLEIN PMDS RS
58 INACIO ARRUDA PeÕOB CE 124 OSMIR LIMA PFL f4[;
59 ISRAEL PINHEIRO PTB MG 125 OSWAlDOSOLER PSDB MT
60 IVANORO CUNHA LIMA PMDB PB 126 PADRE ROQUE PT PR
61 JAIR BOLSONARO PPB RJ 127 PAUDERNEY AVEL!NO PFL I>M
62 JAIR MENEGUELLI PT SP 128 PAULO BERNARDO PT PR
63 JANDIRA FEGHALI PCDOB RJ 129 PAYLO DELGADO PT MG
64 JAQUES WAGNER PT BA 130 PAULO FEIJO PSOB RJ
65 JARBAS LIMA PPB RS 131 PAULO LUSTOSA PMDB CE
66 JAYME SANTANA PSDB MA 132 PAULO ROCHA PT PA
67 JOANADARC PT MG 133 PEDRO CANEOD PL GO
68 JOAO CARLOS BACELAR PFL BA 134 PEDRO WILSON PT GO
.69 JOAOCOSER PT ES 135 PHILEMON RODRIGUES PTB MG
70 JOAO MAGALHAES PMDB MG 136 RAQUEL CAPIBERIBE PSB AP
71 JOAOPAULO PT SP 137 REGINA UNO PMDB AC
72 JOAO THOME MESTRINHO ?MDB I>M 136 RICARDO BARROS PPB PR
73 JOFRAN FREJAT PPB . DF 139 RICARDO GOMYDE PCOOB PR
74 JOSE ALDEMIR PMDB PB 140 RITA CAMATA PMDB ES
75 JOSEANtllAL PSDB. SP 141 ROBERIOARAuJO PFL RR
76 JOSE CARLOS COUTINHO PFl RJ 142 ROBERTOBRANT PSDB MG
77 JOSE GENOINO I;'T .SP 143 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ
78 JOSE UNHARES PPB CE 144 R06ERTO ROCHA ?SOB MA
79 JOSE LUIZ CLEROT PMDB PB 145 ROBERTO VAlN:JAO PMDB ES
80 JOSE MACHADO PT SP 146 RONALDOPERlM PMDB MG
81 JOSE PIMENTEL PT CE 147 RUBEM ~EOINA PFL RJ
82 JOSE THOMAZ NONO PSDB Al .146 ~T1ª,CARVA!JiO' PPB PE
63 KOYU IHA PSDB aP 149 SANDRASTARllNG PT MG
64 LAURA CARNEIRO PFL RJ 150 SEBASTlAO MADEIRA PSDB MA
85 LEONIDAS CRISTINO PSDa CE 151 SERG1OAROUCA PPS RJ
86 LUCIANO ZICA PT SP 152 SERGIO CARNEIRO POT BA
87 LUIS ROBERTO PONTE PMDB RS 153 SERGIO GUERRA PSB PE
88 LUIZ ALBERTO ~T BA 154 SERGIO MIRANDA PCDOB MG
89 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP 155 SILVIO ABREU POT MG
90 LUIZ GUSHIKEN PT SP 156 SIM,6.0 SESS1M PSDB 'RJ
91 LUIZ MAINARDI PT RS 157 SOCORRO GOMES PCOOB PA
92 LUIZMAXIMO psce SP 156 TELMA DE SOUZA PT SP
93 LUIZ PIAUHYLlNO PSDa PE 159··l'ILDEN SANTIAGO PT MG
94 MALULY NETTO PFL SP ',60 TUGAANGERAMI PSCB SP
95 MARCELO BARBIERI PMDB SP 161 USHITARO KAMIA PPB SP
96 MARCELO DEDA PT SE 162 VADAO GOMES PPB SP
97 MARCIA CIBILlS VIANA PDT RJ 163 VALDECIOLlVElRA PT RS
98 MARCIA MARINHO PSDa MA 164 VALDENOR GUECES PPB AP
99 MARCOS LIMA PMDB MG 165 VALDIR COLATTO PMDB SC
100 MARIA DA CONCEICAO TAVARES PT RJ 166 VANIO DOS SANTOS PT se
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167 VIC PIRES FRANCO
168 VICENTE ARRUDA
'169 WALDOMIRO FIORAVANTE

170 WALTER PINHEIRO

PFL
PSDB
PT

PT

PA
CE
RS

BA

171 WIGBERTO TARTUCE
172 WOLNEY QUEIROZ
173 ZAIRE REZENDE
174 ZILA BEZERRA
175 ZULAIE COBRA

Sábado 23 24835

PPB DF
PDT PE
PMDB MG
PFL AC
PSDB SP

Assinaturas Confirmadas Repetidas
HAROLDO SABOIA PT MA

Assinaturas que Não Conferem

1 AGNELO QUEIROZ PCDOB DF 9 JOAO MELLAO NETO

2 ALDO REBELO PCDOB SP 10 NEY LOPES

3 ALEXANDRE CARDOSO' PSB RJ 11 PEDRO NOVAIS

4 ALOYSIO NUNES FERREIRA PMDB' SP 12 PEDRO VALADARES

5 B.SA PSDB PI 13 REMI TRINTA

6 DOMINGOS LEONELLI PSDB BA 14 SILVIO PESSOA

7 GENESIO BERNARDINO PMDB MG 15 TALVANEALBUOUERQUE

8 JOAO ALMEIDA PMDB BA 16 WILSON BRAGA

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
OLAVO CALHEIROS PMDB AL

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Oficio nO J31t97
Brasília, 05 de ago,to de 1997.

Senhor Secretârio-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Haroldo Sabóia e outros, que "Veda a concessão de
qualquer vantagem ou subsídio a Senadores, Deputados Federais, Estaduais e
Vereadores, em razão da ocupação de cargos nas Mesas das respectivas
Casas", contém número sufICiente d~ signalârios, constando a referida proposição de:

175 assinaturas válidas;
016 assinaturas que não conferem;
001 assinatura de Deputado licenciado; e
001 assinatura repetida.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DI:: PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PFL SP
PFL RN
PMDB MA
PSB SE
PL MA
PMDB PE
PFL AL
PSDB PB
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO III
Dos Estados Federados

Art.27 O número de Deputados à Assembléia
LegB.li~tiva 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.

§ .l° - Será de quatro anos o mandato dos Deputados
Estaduais, aplicando-se-Ihes as regras desta Constituição
sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades,
remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e
incorporação às Forças Armadas:-

§ 2° - A remuneração dos Deputados Estaduais será
fixada em cada legislatura, para a subseqüente, pela
Assembléia Legislativa, observado o que dispõem os artigos
150, li, 153, I1I, 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 redação dada pela Emenda Constitucional número l. de

3110311992.

§ 3°.- Compete às Assembléias Legislativas dispor sobre
seu regimento interno, polícia 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 Municípios

Art.29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em_ dGi·s turnos, com o interstício mínimo d.e dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal,
que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos

• .J _

nesta Constituição, na Constituição do respect:l';) Estado e
os seguintes preceitos:

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito
direto e simultâneo realizado em todo o País;

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse
específico do Município, da cidade ou de bairros, através de
manifestação de, pelos menos, cinco por cento do eleitorado;

* .l/em renumerada pela Emenda Canslilucional número I, de 3103199'.

XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do A.28,
parágrafo único.

* l/em renumerado pela Emenda Constitucional número I, de 31031992.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VlI
Das Comissões

Art.58 - O Congresso Nacional e suas Casas terão
comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma
e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no
ato de que resultar sua criação.

§ 10 - Na constituição das Mesas e de ·cada Comissão, é
assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que
participam da; respectiva Casa. . .

§ 2° - As comissões, em razão da matena de sua
competência, cabe:
..........................................................................................

§ 4° - Durante o recesso, haverá uma Comissão
representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas
na última sessão ordinária do período legislativo, com
atribuições definidas no regimento comum, cuja composição
reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da
representação partidária.
.....................................................•....................................

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art.60 - A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
IH - de mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros.

§ 1° - 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
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o
respectivo número de ordem.
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, -
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO

N~ 499, DE 1997
(Do Sr. Franco Montoro e Outros)

Sábado 23 24837

Introduz o princípio de fidelidade partidária no ordenamento
jurídico brasileiro.

(A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fede~al. nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Acrescente-se ao parágrafo 10 do art. 17 da Constituição:

... Perderá automaticamente o mandato o membro do Poder
Legislativo ou o Chefe do Poder Executivo que deixar o partido sob cuja legenda
foi eleito, salvo no caso de fusão ou incorporação ou para participar, como
fundador, da constituição de novo partido político. .

JUSTIFICAÇÃO

A fidelidade partidária é um dos instrumentos necessaflos ao
aperfeiçoamento de nossa vida pública. As frequentes mudanças de partido por
conveniência pessoal, constitui um desrespeito. ao programa partidário, à vontade
do eleitorado e, acima de tudo, a uma exigência ética.

Dada a importância do assunto, várias propostas tem sido feitas no
Congresso Nacional, de iniciativas da Câmara, do Senado e de manifestações em
Comissões e nos Plenários.

A presente proposta de Emenda Constitucional é uma contribuição ao
estudo e introdução do instituto da fidelidade partidária no ordenamento jurídico
brasileiro.

A proposta, in'Spirada nas conclusões da Comissão sobre reforma
política do Senado Federal e de seu relator Senador Sérgio Machado, e~ten?e o
princípio de fidelidade partidária não apenas aos membros do Poder LegislatiVO 
Senadores, Deputados e Vereadores - mas também aos chefes do Poder
Executivo, nos planos federal, estadual e municipal.

1 ADAOPRETTO PT RS
2 ADELSON SALVADOR PMDB ES
3 ADEMIR LUCAS PSDB MG
4 ADROALDO STRECK PSDB RS
5 ADYLSON MOTTA PPB RS
6 AECIONEVES PSDB MG
7 AGNELO QUEIROZ PCDOB DF

8 AIRTON DIPP PDT RS
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9 ALBERICO CORDEIRO. PTB AL 74 JOAO ALMEIDA PMDB BA
10 ALBERTO SILVA PMDB PI 75 JOAOCOSER PT ES
11 ALEXANDR~CERANTO PFL PR 76 JOAO FASSARELLA PT MG
12 ALMINO AFFONSO PSDB SP 77 JOAO HENRIQUE PMDB PI
13 ALOYSIO NUNES FERREIRA PMOB SP 78 JOAOLEAO PSDB BA
14 ALVARO VALLE PL RJ 79 JOAO MAGALHAES PMDB MG
15 ALZIRA EWERTON PSDB AM 80 JOAO MELLAO NETO PFL SP
16 ANTONIO BALHMANN PSDB CE 81· JOAO PAULO PT SP
17 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP 82 JOAO THOME MESTRINHO PMDB AM
18 ANTONIO FEIJAO PSDB AP 83 JOSE CARLOS VIEIRA PFL SC
·19 ANTONIO JOAQUIM ARAUJO PL MA 84 JOSE COIMBRA PTB SP
20 ANTONIO JORGE PPB TO 85 JOSE DE ABREU PSDB
21 ARMANDO ABILlO PMDB

SP
PB 86 JOSE JORGE

22 ARMANDO COSTA PMDB MG
PFL PE

23 ARNA!JlD- MADEIRA PSDB SP
87 JOSE MAURICIO PDT RJ

24 ARYKARA PMDB SP
88 JOSE PIMENTEL PT CE

25 B.SA PSDB PI
89 JOSE SANTANADE VASCONCELLOS PFL MG

26 BENEDITO DE LIRA PFL AL
90 JOVAIR ARANTES PSDB GO

27 BENEDITO GUIMARAES PPB PA
91 JULIO REDECKER PPB RS

28 BONIFACIO DE ANDRADA PPB MG 92 KOYUIHA PSDB SP

29 CANDINHO MATTOS PSDB RJ 93 LAPROVITAVIEIRA PPB RJ

30 CARLOS AIRTON PPB AC 94 LAURA CARNEIRO PFL RJ

31 CARLOS ALBERTO PSDB RN 95 LUCIANOCASTRO PSDB RR

32 CARLOS CARDINAL PDT RS 96 LUCIANO ~ICA PT SP

33 CARLOS MAGNO PFL SE 97 LUIZ CARLos HAULY PSDB PR

34 CARL()S SANTANA PT RJ 98 LUIZ MAINARDI PT RS

35 CECI CUNHA PSDB AL 99 LUIZ PIAUI~YLlNO PSDB PE

36 CHICO DA PRINCESA PTB PR 100 MARCELO DEDA PT SE

37 CLEONANCIO FONSECA PPB SE 101 MARCONI PERILLO PSDB GO

38 COLBERT MARTINS PMDB BA 102 MARCUS VICENTE PSDB ES

39 DANILO DE CASTRO PSDB MG 103 MARINHA RAUPP PSDB RO

40 DARCI COELHO PPB TO 104 .MARTA SUPLlCY PT SP

41 DELFIM NETTO PPB SP 105 MAURICIO REQUIAO PMDB PR

42 DERCIOKNOP PDT SC 106 MAURO FECURY PFL MA

43 D0M.'NGOS LEONELLI PSDB BA 107 MAURO LOPES PMDB MG

44 EDINHO BEZ PMDB SC 108 MENDONCA FILHO PFL PE

45 EDUARDO COELHO PSDB SP 109 MOISES BENNESBY PSDB RO

46 EDUARDO JORGE PT SP 110 MURILO DOMINGOS PTB MT

47 ELIAS MURAD PSDB MG 111 MURILO PINHEIRO PFL AP

48 ENIOBACCI PDT RS 112 NAN SOUZA PSL MA
49 ESTHER GROSSI PT RS 113 NEDSON MICHELETI PT PR

50 EURICO MIRANDA PPB RJ 114 NEJF JAaUR PPB MG

51 EZIDIO PINHEIRO PSDB RS 115 NELSON HARTER PMDB RS

52 FELlX MENDONCA PTB BA 116 NELSON OTOCH PSDB CE

53 FERNANDO GABEIRA PV RJ 117 NESTOR DUARTE PSDB BA

54 FERNANDO GONCALVES PTB RJ 118 NICIAS RIBEIRO PSDB PA

55 FEUROSA PSDB ES 119 NILSON GIBSON PSB PE

56 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PSDB RJ 120 NOEL·DE OLIVEIRA PMDB RJ

57 FRANCISCO HORTA PFL MG 121 ODACIR KLEIN PMDB RS

58 FRANCO MONTORO PSDB SP 122 OSCAR GOLDONI PMDB MS

59 GERMANO RIGOTTO PMDB RS 123 OSMANIO PEREIRA PSDB MG

60 GERSON PERES PPB PA 124 OSVALDO REIS PPB TO
61 GERVASIO OLIVEIRA PDT AP 125 OSWALDO SOLER PSDB MT
62 GONZAGA PATRIOTA PSB PE 126 PADRE ROQUE PT PR
63 HAROLDO LIMA PCDOB BA 127 PAULO BAUER PFL SC
64 HELIO BICUDO PT SP 128 PAULO BERNARDO PT PR
65 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN 129 PAULO CORDEIRO PTB PR
66 HERMES PARCIANELLO PMDB PR 130 ~AULO DELGADO PT MG
67 HUMBERTO COSTA PT PE 131 PAULO FEIJO PSDB RJ
68 IBERE FERREIRA PFL RN 132 PAULO RITZEL PMDB RS
69 ISRAEL PINHEIRO PTB MG 133 PAULO ROCHA PT PA
70 ITAMAR SERPA PSOB RJ 134 PEDRO CANEDO PL GO
71 IVANDRO CUNHA LIMA PMDB PB 135 PEDRO WILSON PT GO
72 JANDIRA FEGHALI PCDOB RJ 136 PIMENTEL SOMES PSDB ce
73 JAYME SANTANA PSDB MA
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CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

"iíTULOn
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVÁ
Secretârto-Geral da Mesa
NESTA

Assinaturas Confirmadas Repetidas
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
2 ALBERTO SILVA PMDB PI
3 BotllFACIO DE ANDRADA PPB MG
4 DANILO DE CASTRO PSDB MG
5 DARCI COELHO PPB TO
6 ELIAS MURAD PSDB MG
7 ENIO BACCI PDT RS
8 FELlX MENDONCA PTB BA
9 FERNANDO GABEIRA PV"RJ
10 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
11 JOVAIRARANTES PSDB GO
12 LAURA CARNEIRO PFL RJ
13 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
14 NESTOR DUARTE PSDB BA
15 OSMANIO PEREIRA PSDB MG
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137 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE 16 OSWALDO SOLER PSDB MT

138 RAIMUNDO SANTOS PFL PA 17 PADRE ROQUE PT PR

139 RAQUEL CAPIBERIBE PSB AP 18 RICARDO GOMYDE PCDOB PR

140 RICARDO GOMYDE PCDOB PR 19 ROBERTO VALADAO PMDB ES

141 ROBERTO BRANT PSDB MG 20 SALOMAO CRUZ PSDB RR

142 ROBERTO FONTES PFL PE 21 SEBASTIAO MADEIRA PSDB MA

143 ROBERTO PAULlNO PMDB PB 22 SILVIO TORRES PSDB SP

144 ROBERTO SANTOS PSDB BA 23 SIMARA ELLERY PMDB BA

145 ROBERTO VALADAO PMDB ES 24 VILMAR ROCHA PFL GO

146 ROMMEL FEIJO PSDB CE 25 YEDA CRUSIUS PSDB RS

147 RONAlDO CEZAR COELHO PSDB RJ Assinaturas que Não Conferem148 SALOMAO CRUZ PSDB RR
149 SAlVADORZIMBALDI PSDB SP 1 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
150 SANDRASTARLlNG PT MG 2 DALILA FIGUEIREDO PSDB SP
151 SARNEY FILHO PFL MA 3 ELlSEU MOURA PL MA
152 'SEBASTIAO MADEIRA PSDB MA 4 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
153 SERGIO BARCELLOS PFL AP 5 LUIZMAXIMO PSDB SP
154 SERGIO CARNEIRO PDT BA 6 MIGUEL ROSSETTO PT RS
155 SERGIO MIRANDA PCDOB MG 7 RONALDO SANTOS PSDB RJ
156 SEVERIANOALVES PDT BA 8 SERAFIM VENZON PDT SC
157 SILVERNANI SANTOS PFL RO 9 TALVANE ALBUQUERQUE PFL AL
158 SILVIO PESSOA PMDB PE 10 ZE GOMES DA ROCHA PSD GO
159 SILVIO TORRES PSDB SP
160 SIMARA ELLERY PMDB BA Assinaturas que Não Conferem Repetjdas
161 SOCORRO GOMES PCDOB PA
162 TUGAANGERAMI PSDB SP

1 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB"

163 UBIRATAN AGUIAR PSDB CE
2 JOAO ALMEIDA -PMDB BA

164 UDSON BANDEIRA PMDB TO
3 SERAFIM VENZON PDT SC

165 URSICINO QUEIROZ PFL BA
166 VALDECIOLlVElRA PT RS SECRETARIA-GERAL DA MESA

167 VALDEMAR COSTA NETO PL SP
Seção de Atas

168 VANIO DOS SANTOS PT SC
169 VICENTE ARRUDA PSDB CE Oficio nO/"\!./97

170 VILMAR ROCHA PFL GO
Brasllia, 14 de agosto de 1997.

171 VITTORIO MEDIOLl PSDB MG
Senhor Secrelário-Geral:

172 WALTER PINHEIRO PT BA Comunico a Vossa Senhoria Gue a Proposta de Emenda ..

173 WELSON GASPARINI PSDB SP Constituição, do Senhor Franco Montara e outros, Gue "Introduz o principio de

174 WERNER WANDERER PFL PR
fidelidade partidária no ordenamento jurldlco brasileiro". contém número
suficiente de signatários, constando a referida proposição de:

175 WILSON BRAGA PSDB PB 179 assinaturas válidas;
176 WILSON CIGNACHI PMDB RS 010 assinaturas Gue não conferem; e

177 WILSON CUNHA PFL SE 028 assinaturas repelidas.

178 YEDA CRUSIUS PSDB RS

179 ZULAIE COBRA PSDB SP
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CAPíTULO V
Dos Partidos Políticos

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime demo
crático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa huma
na e observados os seguintes preceitos:

§ l°É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir
sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus es
tatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 500, DE 1997

(Do Senado Federal)
PEC N" 54195

Dá nova redação ao § 2" do a.rt. 102 da Constituiçao Federal.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Meso."da CAmaro dos 'DG~UtadOll'8 do Seno.io Federal, nos termostlo
disposto no § 3· do ort. 60 da Constltulç60 Federol, promulgam a oogulnto
emenda ao texto constltuclonol•.

Artigo único. O § 21) do art. 102 da Constituiçlo Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102 ..................................................................
§ 2 D Ter~o' eficácia contra todos e efeito vinculante,

rela.tivamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Municipios, as décisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
acões diretas de inconstitucionalidade e nas ações declara.tórias de
consti~ucionalidade de lei ou ato normativo, e as definitivas de
mérito, se o Supremo Tribunal Federal assim o declarar, pelo voto de
dois terços de seus membros."

Br.slUa, em /) de i:ag~S~;Zw7,/Ii!'~,

senador o~{~í~ M hAes
Presi, ente do Sana e eral

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
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CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃon
Da Emenda à Constituição

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

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo núme
1'0 de ordem.
................................................................................................................

CAPíTULO 111
Do Poder Judiciário

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

SEÇÃO 11
Do Supremo Tribunal Federal

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, pre
cipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-Ihe:
................................................................................................................

§ 2° - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supre
mo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de' constitucionalidade
de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do.Poder Judiciário
e ao Poder Executivo.
................................................................................................................
...........................................................: .

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PEC OIK154 19<JS PROP. EMENDA CONSTITUiÇÃO (CN)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEOERAL 1509 19'i5
SENADO: PEC (XK154 1995

AUTOR SENADOR: RONALDO CUNHA LIMA E OUTROS PMDB PB
EMENTA DA NOVA REDAÇÃO AO PARAGRAFO SEGUNDO DO ART. 102 DA
CONSTITUiÇÃO FEOERAL.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ULTIMA AÇÃO .

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
1208 19'i7 (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)

1720 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 12 DE AGOSTO OE 1997.
ENCAMINHADO A

: (SF) ~UBSECRETARIA 00 EXPEOIENTE (SF)(SSEXP) EM 1208 1997
TRAMITAÇAO

15 O<) 1995 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA,

lS 09 19'i5 (SF) MESA DIRETORA
DEST .CHO A CCJ.
OC, . 16 O<) PAG 15903.

1909 1995 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA (CCl)
RELATOR SEN JEFFERSON PERES.

16 10 1995 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERlA EM CONDiçõES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

14 12 1995 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (CCl)
PARECER. SEN JEFFERSON PERES. FAVORAVEL AO PROJETO.

14 12 1995 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
CONCEDIDA VISTA AOS SEN JOSAPHAT MARINHO E JOSE
EDUARDO·DUTRA. PELO PRAZO REGIMENTAL DE Q5 (CINCO) DIAS.

2404 1996 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CC!) - •
DEVOLVIDA PELO SEN JOSE EDUARDO DUTRA QUE APRESENTA VOTO
EM SEPARADO PELA APROVAÇÃO DAMATERlA. NA FORMA DO
SUBSTlTIITIVO QUE APRESENTA.

24 04 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC!)
A COMISSÃO DETERMINA A RETIRADA DA MATERlA DA PAUTA E O
SEU ENCAMINHAMENTO AO RELATOR. PARA O CONHECIMENTO DO
VOTO EM SEPARADO OFERECIDO PELO SEN JOSE EDUARDO DUTRA.

24 04 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
O SEN JOSE EDUARDO DUTRA APRESENTA VOTO EM SEPARADO
PELA APROVAÇÃO DA PEC, NA FOf!.MA DO SUBSTrIvrIVO QUE •
APRESENTA.

2404 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
O SEN JOSAPHAT MARINHO ENCAMINHA A COMISSÃO ARTIGO DE
SUA AUfORIA. PUBLICADO NO JORNAL 'A TARDE', EM 25 02
1996, INTITULADO 'O EFEITO VINCULANTE E AVOCATORIA'.
A PRESIDENCIA DETERMINA A RETIRADA DA MATERIA DA PAUTA
E O EN<;M!lNHAMENTO DA MESMA AO REI.ATOR, PARA CONHECIMENTO
DO VOTO OFERECIDO NESTA DATA.

O<) 05 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)-
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDiçõES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

03 12 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
APRàVADO O PÂRECER DO RELATOR COM MAIORIA DE VOTOS;
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COM VOTOS VENCIDOS DOS SEN JOSE EDUARDO DUTRA E PEDRO
SIMON.

03 12 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E mSTlçA (CC})
ANEXADO AO PROCESSADO, PAECER DA COMISSÃO. COM A
EMENDA I • CC!.

09 oI 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 003 • CCJ.
DSF !O 01 PAG 0127 A0135.

0901 1997 (SF) SUBSEC. CGORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

14 OI 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA A INCLUSÃO DA MATERIA NA
PAUTA DA SESSÃO DO DIA 21 DE !ANEIRO DE 1997.
DSF 15 OI PAG 2221.

2101 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO
(PRIMEIRA SESSÃO DE DISCUSSÃO).

2101 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO PRIMEIRO DIA DE DISCUSSÃO.
DSF 22 OI PAG 2846.

22 OI 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO
(SEGUNDA SESSÃO DE DISCUSSÃO).

22 OI 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO SEGUNDO DIA DE DISCUSSÃO.
DSF 23 OI PAG 2936.

23 OI 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO
(TERCEIRA SESSÃO DE DISCUSSÃO).

23 OI 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO TERCEIRO DIA DE DISCUSSÃO.
DSF 24 OI PAG 3019.

28 OI 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO (QUARTA
SESSÃO).

28 OI 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO QUARTO DIA DE DISCUSSÃO.

29 OI 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO (QUINTA
E ULTIMA SESSÃO).

29 OI 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA, COM A APRESENTAÇÃO DAS EMENDAS
2 A 7 • PLEN: 2. SEN JOSE SERRA E OlITROS: 3, SEN HUGO
NAPOLEÃO E OlITROS: 4. SEN RONALDO CUNHA LIMA E OlITROS;
5 E 6, SEN JOSE IGNACIO FERREIRA E OlITROS:
7 (SUBSTITUTIVO), SEN JOSE EDUARDO DUTRA, APOS USAREM
DA PALAVRA OS SEN HUGO NAPOLEÃO. JOSE IGNACIO FERREIRA.
RONALDO CUNHA LIMA, JOSAPHAT MARINHO, JEFFERSON PERES E
JOSE SERRA.

29 OI 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CC!. PARA EXAME DAS EMENDAS.
DSF 30 OI PAG 3429 A 3452.

30 OI 1997 (SF) COM. CONSTITUlÇÃO E mSTlçA (CC})
ENCAMINHADO AO RELATOR, SEN JEFFERSON PERES, PARA EXAME
DAS EMENDAS 02 A 07, DE PLENARIO.

1706 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E mSTIçA (CC})
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERlA EM CONDiÇÕES DE
SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

0307 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E mSTlçA (CC})
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERlA EM CONDIÇÕES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

15 07 1997 (SF) SUBSEC. CGORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI AS FLS. mNTADA DE N" 50, MSG 00414 1997.

15071997 (SF) SUBSEC. CGORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 22 DE JULHO DE 1997.

2207 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO PRIMEIRO TURNO. DEPENDENDO
DE PARECER DA CC! SOBRE AS EMENDAS 2 A 7 • PLEN).

22 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
PARECER ORAL DA CCJ FAVORAVEL A EMENDA 4 • PLEN. NOS
TERMOS DE SUBSTITUTIVO QUE OFERECE (EMENDA &.·PLEN), E
CONTRARIO AS EMENDAS 2, 3. 5 A 7· PLEN, RELATOR SEN
JEFFERSON PERES, EM SUBSTITUIÇÃO.

22 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
A PRESIDENCIA, TENDO EM VISTA A RELEVANCIA DA MATERlA.
ABRE A DISCUSSÃO DO PARECER ORA PROFERIDO. OPORTUNIDADE
EM QUE USAM DA PALAVRA OS SEN ROBERTO FREIRE. LUCIO
ALCANTARA. JOSE EDUARDO DUTRA. !OSAPHAT MARINHO. RAMEZ
TEBET, ANTONIO CARLOS VALADARES E RONALDO CUNHA LIMA.
DSF 23 07 PAG 14814 A 14830.
RETIFICAÇÃO FEITA NO DSF25 07 PAG 15138 A 15143.

23071997 (SF) SUBSEC. CGORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
mNTADO UM EXEMPLAR DO AVULSO DO PARECER PROFERIDO EM
PLENARlO, EM SUBSTITUIÇÃO A CCJ, RELATOR SEN JEFFERSON
PERES, SOBRE AS EMENDAS 2 A 7 • PLEN, CONTENDO AS
AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS PERANTE AQUELA COMISSÃO
COM AS SEGUINTES PESSOAS: DRo REGINALDO OSCAR DE CASTRO,
DO CONSELHO FEDERAL DA OAB: MINISTRO JOSE PAULO
SEPULVEDA. DO STF; DR. GERALDO BRlNDEIRO, PROCURADOR·
GERAL DA REPUBLICA: DESEMBARGADOR PAULO GERALDO DE
OLIVEIRA MEDINA. DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS;
DR. EVANDRO LINS E SILVA; E MINISTRO JOSE CELSO DE MELLO

FILHO, DO STF. DE FLS. 64 A \30.
23 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)

INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO PRIMEIRO TURNO.
23 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)

LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 516. DO SEN JEFFERSON PERES.

SOLICITANDO PREFERENCIA PARA VOTAÇÃO DA EMENDA 8· PLEN
(SUBSTITlJTIVO).

23 07 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 527, DO SEN JOSE SERllA.
SOLICITANDO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DOS
PARAGR.AFOS SEGUNDO E TERCEIRO DA EMENDA 2· PLEN.
RETIRADAS AS SEGUINTES EXPRESSÕES: 'E DE
INCONSTITUCIONALIDADE', 'DETERMINADO', 'RELEVANTE'.
'GRAVE' E 'CAPUT DO'; DA EXPRESSÃO: 'QUE TERÃO POR
BJETO A VALIDADE. A lNTERPRETAÇÃO E A EFICACIA DE
NORMAS'. CONSTANTE DO PARAGR.AFO TERCEIRO DA EMENDA
3 - PLEN. BEM COMO DO SEU PARAGR.AFO QUARTO. RETIRADA A
EXPRESSÃO: 'DE QUE TRATA O PARAGR.AFO SEGUNDO DESTE
ARTIGO'. CONSTANTETAMBEM DA EMENDA 6 - PLEN; ACRESCIDAS
DE EXPRESSÕES DAS EMENDAS 3, 4, 5 E 8. NOS TERMOS DE
TEXTO CONSOLIDADO DANDO NOVA REDAÇÃO AO PARAGR.AFO
SEGUNDO E ACRESCENDO PARAGR.AFOS TERCEIRO E QUARTO AO ART.
102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

23 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DOS RQ. 528 E 529. DOS SEN RAMEZ
TEBET E JOSE IGNACIO FERREIRA, DE DESTAQUES PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO DAS EMENDAS 3 E 5· PLEN. RESPECTIVAMENTE.

23 07 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADA A EMENDA 8· PLEN (SUBSTITlJTIVO). COM A
EXCLUSÃO DA EXPRESSÃO 'AO PODER EXECUTIVO'. QUE DEVERA
SER SUBSTITUIDA PJ;LA EXPRESSÃO 'DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
A PRESIDENCIA DECLARA PREJUDICADA A EMENDA 3 • PLEN.
DESTACADA. DE PARECER CONTRARIO, TENDO O RELATOR. sEN
JEFFERSON PERES, PRESTADO ESCLARECIMENTOS.

23 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO REJEITADA A EMENDA 5· PLEN. DESTACADA COM O
SEGUINTE RESULTADO: SIM 13, NÃO 53, ABST. 05, TOTAL-71,
TENDO O RELATOR, SEN JEFFERSON PERES, PRESTADO
ESCLARECIMENTOS. .

23 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
FICAM PREJUDICADOS A.PRESENTE PROPOSTA, A EMENDA
SUBSTITUTIVA I • CC!. E AS EMENDAS DE 2, 4, 6 E 7 - PLEN.
TENDO O SEN GILBERTO MIRANDA, ENCAMINHADO A MESA
DECLARAÇÃO DE VOTO.

23 07 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ. PARA REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO
REGIMENTAL.

23071997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 385· CC!, OFERECENDO A REDAÇÃO DA
MATERlA PARA O SEGUNDO TURNO.
DSF 24 07 PAG 14908 A 14928.
A PRESIDENCIA DECLARA PREJUDICADA A EMENDA 3 • PLEN.
DESTACADA, DE PARECER CONTRARIO. TENDO O RELATOR, SEN
JEFFERSON PERES. PRESTADO ESCLARECIMENTOS.

23 07 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO REJEITADA A EMENDA 5 -:.PLEN. DESTACADA COM O
SEGUINTE RESULTADO: SIM 13, NÃO 53. ABST. 05. TOTAL= 71.
TENDO O RELATOR SEN JEFFERSON PERES. PRESTADO
ESCLARECIMENTOS.

2307 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
FICAM PREJUDICADOS A PRESENTE PROPOSTA. A EMENDA
SUBSTITlJTIVA I - CC!, E AS EMENDAS DE 2. 4. 6 E 7 - PLEN.
TENDO O SE,N GILBERTO M!RAND(>., ENCAMINHADO A MESA
DECLARAÇAO DE VOTO.

23071997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ. PARA REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO
REGIMENTAL.

2307 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 385 - CCI. OFERECENDO A REDAÇÃO DA
MATERlA PARA O SEGUNDO TURNO.
DSF 24 07 PAG 14908 A 14928.

23071997 (SF) SORSEC. CGORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLSl
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA PARA O SEGUNDO TIJRNO,
APOS INTERSTICIO REGIMENTAL.

2407 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA QUE A MATERlA CONSTARA DA
ORDEM DO DIA NOS DIAS 6, 7 E 12 DE AGOSTO PROXIMO. PARA O
1'.2' E 3' DIA DE DISCUSSÃO. EM SEGUNDO TURNO. E NÃO
HAVENDO EMENDAS DE REDAÇÃO A MATERIA CONSTARA DA PAUTA DO
DIA 13 DE AGOSTO. PARA VOTAÇÃO EM SEGUNDO TURNO
DSF 2507 PAG 15123 E 15114.

24071997 (SF) SUBSEC CGORD LEGI~LATIVA (SFl (SSCLSl
17to RECEBIDO NESTE ORGÀO. EM 24 DE JULHO DE 1'.197

06 08 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TURNO (PRl1vlElRA
SESSÃO).

06 08 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO PRIMEIRO DIA DE DISCUSSÃO.

0708 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)'
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TURNO (SEGUNDA
SESSÃO).
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07 OS 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
USA DA PALAVRA NO SEGUNDO DIA DE DISCuSSÃO O SEN JOSE
EDUARDO DUTRA.
DSF OS OS PAG 15S97.

12 OS 1997 (SF) PLENARIO (pLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TURNO (TERCEIRA
E ULTIMA SESSÃO)

12 08 1997 (SF) PLENARIO (pLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA.

12 OS 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADA A PROPOSTA DE EMENDA. COM O SEGUINTE
RESULTADO: SIM 57. NÃO lO, ABST. OI, TOTAIP 6S.

12 OS 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 130SPAG

1308 1997 Á cÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OFíCIO SFIN".,f..-t..~ I 'JJ

Oficio nO i.z"'! (SFI

Senhor primeiro-5ecretár';o,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à rev~são da Câmara dos Deputados t a· Proposta .. de
Emenda à Constituição n° 54, de 1995, constante dos aut6grafos
juntos, que "âá nova redação ao § 2° do art. 102 da
Constí tuiçâo Federalp.

Senado Federal, em /.:J de agosto de 1997

fi " (
~0~~--

Senador Carlos Patrocínio
Primeiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Cámar3 dos-neputados
vpl/ ,

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 501, DE 1997

(Do Sr.' Emerson Olavo Pires e outros)

Dá nova redação aos incisos VII e VIII do art. 49 da
Constituição Federal.'

VIU - FIxar para ..da exerclcio fillutelro a
reIIIueraçlo do PresideI1te e do VJco.PreoideIIte da
~bIIea e doo Miaistrol de Estado, faealtada a
alteraçlo de OCIII "riUrIoo de paP"CIIto daraate u
exercido, desde que nIo te altere _ valor totaJ,
oboervado o qae displlela .. arb. 150, U, 153, m, e
153,11"·1;

JUSTIFICAÇÃO

O atual texto da Constituição Federal confere ao Congresso
Nacional compet!ncia exclusiva para fixar a remunetllÇilo dos Parlamentares para a
legislatma seguinte, bem como a do Presidente" do Vice-Presidente da República e a dos
Ministros de Estado para o exercício seguinte, nlio pennitindo a alteração, no CllISO

desses periodos, sequer dos critérios, denominação ou fonua de pagamento das parcelas
de que se compõe essa remuneração.

Ocorre que, num momento em que a imagem do Congresso
Nacional encontra·se desgastada, sofrendo constantes ataques através da imprensa, toma
se necessário, a nosso ver, vincular a remuneração dos Parl81llenlBres a critérios de
produtividade, de fonua a exigir um minimo de participação rios trabalhos do Congresso
Nacional para que o Deputado ou Senador seja remunerado com o valor total de seus
subsidios. '

Por analogia,....-alt.ração do inciso VIII, que diz respeito à
remuneÍ"ação dos mais altos cargos do Poder Executivo, faz·se presente em função da
eveniual necessidade de alteração da denominação ou valor de detenninadas parecI.. ou
gratificações da remuneraçio desses cargos, logicamente sem alteração do valor total,
com vistas a evilBr comporaçiles porv.ntma pleiteadas por servidores, no ali de
aproximar sua remuneração do teto ínstituído por lei, ou mesmo burlar essa limitação.

Como o que se pretende é basicamente resgatar a~
institucional do Congresso, bouve a preocupaçio de permitir-se a alteração dos critArios,
sem contudo permitir alteração do valor total da remuneração, tanto no caso do POder
Legi!lativo quanto no do Executivo, ficando estes sujeitos apenas aos reajmle.s gerais dos
servidores públicos.

Aprovada a presente Emenda ao ~xto coostitucional,
poderfio ser feitos os ajustes nece.sdrios JlllIlI que os Parlamentares percebam sua
remuncraçlo com base em desempenho, eVitando a propalada-alcunha de "receber lICIIl

trabeIhar".

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

SGM - Seçlio de Atas (R: 6007)
15108197 14:58:02'

Conferência de Assinaturas
Página: 001

onflll11sdas 184
NlloConfe<em 011
Licenciados 006
Repetidal 074
Uegiveis UOO

As MeSas da Cftmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
tennos do JUt. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Artigo Único. Os incisos VII e VIII do artigo 49 pIlSWll a
vigomr com a seguinte redação:

.. Art. 49. É da _petbeia excluiva do
Congresso NaeJonal:

T(po da Proposlçlo: PEC

Aator da PropOl!çio: EMERSON OLAVO PIRES E OUTROS

Data de Ap....emtaçlo: 15108197

Em.mta: Dá nova redaçio aos inciso. VII e vm do artigo 49 da
Cons1ituíção Federal.

Possui Aislnal!'ru Suficl.ntes: SIM

.Totais de Assinaturas:

VD - flur identlea remuneraçlo para os
DepatadOl Federais e ... SeIladora, em ..da
Iqislat1lra, para a suboeqllCllte, f&ellltada a alteraçlo
de_ eritérloo de papll1Cllto duraute a ~t1Ira,
desde qae nlo te altere _ valor total, obIervado o
"ae displlela .. arb.15O, U, 153, m, e 153,1r, I;

Assinaturas Coufirmadas
1 ADELSON SALVADOR PMDB
2 ADEMIR LUCAS PSDB
3 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB
4 ADROALDO STRECK PSDB

ES
MG
SP
RS
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5 ALCESTE ALMEIDA PFL RR 92 JUlIOCESAR PFL PI

6 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ 93 lAPROVITA VIEIRA PPB RJ
7 ALZlRA EWERTON PSDB AM 94 LEONIDAS CRISTINO PSDB CE

8 ANIBAL GOMES PMDB CE 95 LEOPOLDO BESSONE PTB MG

9 ANTONIO DO VALLE PMDB MG 96 LUCiANO CASTRO PSOB RR

10 ANTONIO DOS SANTOS PFL CE 97 LUIS BARBOSA PPB RR

11 ANTONIO FEIJAO PSDB AP 98 LUIZ BUAIZ PL ES

12 ANTONIO GERALDO PFL PE 99 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR

13 ANTONIO JORGE PPB TO 100 LUIZ DURA0 POT ES

14 ARMANDO ABllIO PMDB PB 101 LUIZ FERNANDO PSDB /W,

15 ARMANDO COSTA PMDB MG 102 LUIZ MAXIMO PSDB SP

16 ARNALDO FARIA DE SA PPB SP 103 MAGNO BACElAR PFL MA

17 ARNON BEZERRA PSDB CE 104 MARCIA MARINHO PSDB MA

18 AROLDO CEDRAZ PFL BA 105 MARCONI PERILLC PSDB GO

19 ARTHUR VIRGILIO PSDB AM 106 MARCOS LIMA PMDB MG

20 ARYKARA PMDB SP 107 MARCUS VICENTE PSDB ES

21 ASDRUBAl BENTES PMDB PA 108 MARIA VAlADAO PFL GO

22 ATILALlNS PFL /W, 109 MARINHA RAUPP "PSDB RO

23 AUGUSTO NARDE~ PPB RS 110 MARIO MARTINS PMDB PA

24 B,SA- PSDB PI 111 MARIO NEGROMONTE PSDB BA

25 BENEDITO DOMINGOS PPB DF 112 MAURICIO REQUIAO PMDB PR

26 BENEDITO GUIMARAES PPB PA 113 MAURO LOPES PMDB MG

27 BONIFACIO DE ANDRADA PPB MG 114 MOACYRANDRADE PPB AL

28 CANDlNHO MATTOS PaDB RJ 115 MOISES BENNESBY PSDB RO

29 CARLOS AIRTON PPB' AC 116 MURILO DOMINGOS PTB MT

30 CARLOS AlBERTO C/W,PISTA PFL RJ 117 MURILO PINHEIRO PFL AP

31 CARLOS MELLES PFL MG 118 MUSSA DEMES PFL PI

32 CARLOS NELSON PMDB SP 119 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO

33 CECI CUNHA PSDB Al 120 NAN SOUZA PSL MA

34 CHICO DA PRINCESA PTB PR 121 NEDSON MICHElETl PT PR

35 CHICO VIGILANTE PT DF 122 NEIF JABUR PPB MG

36 CIPRIANO CORREIA PSDB RN 123 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

37 CIRO NOGUEIRA PFL PI 124 NELSON MEURER PPB PR

38 COLBERT MARTINS PMDB BA 125 NELSON TRAD PTB MS

39 DARCI COELHO PPB TO 126 NESTOR DUARTE PSDB BA

40 DAVI AlVES SILVA PPB MA 127 NEUTO DE CONTO PMDB SC

41 DE VELASCO PRONA SP 128 NOEL DE OLIVEIRA PMIJB RJ
42 DlLSO SPERAFICO PMDB MS 129 OCTAVIO ElISIO PSDB MG

43 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR 130 ODACIR KLEIN PMDB RS

44 DUILIO PISANESCHI PTB SP 131 ODlLlO BALBINom PSDB PR

45 EDINHOBEZ PMDB SC 132 OSCAR ANDRADE PFL RO

45 EDSON QUEIROZ PPB CE 133 OSMIR LIMA PFL AC

47 EDSON SILVA PSDB CE 134 OSVALDO BIOLCHI PTB RS

48 ELIAS MURAD PSDB MG 135 OSVALDO REIS PPB TO

49 EMERSON OLAVO PIRES PSDB RO 136 PAULO BAUER PFL se
50 EMIUO ASSMAR PPB AC 137 PAULO FEIJO PSDB RJ
51 ENJOBACCI PDT RS 138 PAULO GOUVEA PFL SC
52 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB 139 PAULO LIMA PFL SP
53 EULER RIBEIRO PFL /W, 140 PAULO RITZEL PMIJB RS
54 EURIPEDES MIRANDA PDT RO 141 PEDRINHOABRAO PTB GO
55 EXPEDITO JUNIOR PFL. Ro 142 PEDRO CANEDO PL GO
56 FEUX MENDONCA PTB BA 143 PEDRO CORREA PPB PE
57 FERNANDO GONCALVES PTB RJ 144 PEDRO NOVAIS PMDB MA
58 FERNANDO TORRES PSDB AL 145 PRISCO VIANA PPB BA
59 FIRMO DE CASTRO PSDB CE 146 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
60 FLAVIOARNS PSDB PR 147 RAUL BELEM PFL MG
61 FLAVIO DERZI PPB MS 146 REMI TRINTA PL MA
62 FRANCISCO HORTA PFL MG 149 RENATO JOHNSSON PSDB PR
63 GERSON PERES PPB PA 150 RICARDO GOMYDE PCDOB PR
94 GERVASIO OLIVEIRA PDT AP 151 RICARDO HERACLlO PSB PE
65 GONZAGA"MOTA PMDB CE 152 RICARDO IZAR PPB SP
56 GONZAGA PATRIOTA PSB PE 153 RITA C/W,ATA PMDB ES
67 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMOB RN 194 ROBERTO BRANT PSDB MG
68 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG 155 ROBERTO CAMPOS PPB RJ
69 HERMES PARCIANELLO PMDB PR 158 ROBERTO FONTES PFL PE
70 HILARID CDIMBRA PSDB PA 157 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ
71 HUGO RODR'IGUES DA CUNHA PFL MG 158 ROBERTO PAULlNO PMOB PB

72 IVANDRO CUNHA LIMA PMDB PB 159 ROBERTO PESSOA PFL CE

73 JAIME MARTINW PFL MG 160 ROBERTOVAlADAO PMOB ES

74 JAIR BOLSONARO PPB RJ 161 ROBSON ROMERO PSDB RJ

75 JAIR MENEGUELLI PT SP 162 ROGERIO SILVA PFL MT

76 JDAOCOLACO PSB PE 163 ROLAND LAVIGNE PFl BA

77 JOAO FAUSTINO PSDB RN 194 ROMELANIZIO PPB MG

78 JOAO HENRIQUE PMDB PI 165 RONALDO PERIM PMDB MG

79 JOAO IENSEN PPB PR 166 RUBENS COSAC PMDB GO

80 JOAOLEAO PSDB BA 167 SAlATIEL CARVALHO PPB PE

81 JOAO RIBEIRO PPB TO 168 SARAIVA FELIPE PMDB MG

82 JOSE BORBA ·PTB PR 169 SAULO QUEIROZ PFL MS

83 JQSE COIMBRA PTB SP 170 SEBASTIAO MADEIRA PSDB MA

84- ".)SE JORGE PFL PE 171 SERAFIM VENZON PDT SC

85 JOSE LOURENCO PFL BA 172 SEVERIANO AlVES PDT BA

88 JOSE LUIZ CLEROT PMDB PB 173 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

87 JOSE MAURICIO PDT RJ 174 SILVIO PESSOA PMOB PE

88 JOSE PRIANTE PMDB PA 175 SIMARA ELLERY PMDB BA

89 JOSE ROCHA PFl BA 176 TErE BEZERRA "MDB MT

90 JOSE SANTANA DE VASCONCE~LOS PFL MG 177 VADAO GOMES PPB SP

91 JOVAIR ARANTES PSDB GO 178 VAlDOMIRO MEGER PFL PR
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Assinaturas Confirmadas Repetidas
1 ADELSON SAlVADOR PMDB
2 ADELSON SAlVADOR PMDB
3 ADHEMAR DE BARROS FILHO PP8
4 ALCEsTE ALMEllJA PFL
5 ALZIRA EWERTON PSDB
6 ANIBAL GOMES PMDB
7 ANTONIO FEIJAO PSDB
8 ANTONIO GERALDO PFL
9 ARMANDO COSTA PMDB
10 ARNON BEZERRA PSOB
11 ARNON BEZERRA PSDB
12 ARTHUR VIRGILlO PSDB
13 ASDRUBAL BENTES PMDB
14 AUGUSTO NARDES PP8
15 B.SA PSOB
16 BENEDITO DOMINGOS PPB
17 BONIFACIO DE ANORADA PPB
18 CANDlNHO MATTOS PSOB
19 CARLOS MELLES PFl
20 CHICO VIGILANTE PT
21 CIPRIANO CORREIA PSOB
22 DAVI ALVES SilVA PP8
23 OrLSO SPERAFrCO PIdOB
24 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB
25 ELIAS MURAD PSOB
26 ELIAS MURAD PSDB
27 ELIAS MURAD PSOB
28 ENIO BACCI PDT
29 ENIO BAcq PDT
30 ENIVALDO RIBEIRO PPB
31 FERNANDO GONCAlVES PTB
32 GONZAGA MOTA PMDB
33 GONZAGA PATRIOTA PSB
34 HENRIQUE EDUARDO ALVES ?MDB
35 lVANDRO CUNHA LIMA PMDB
36 JOAO LEAO PSOB
37, JOAO RIBEIRO , PPB
38 JOSE COIMBRA PTB
39 JOSE LOURENCO PFl
40 JOSE MAURICIO PDT
41 LAPROVITA VIEIRA PPB
42 LUIZ BUAIZ PL
43 MARIO NEGROMONTE PSOB
44 MOISES BENNESBY PSDB
45 MUSSA DIi'MES PFl
46 NAN SOUZA PSl
47 NELSON MEURER PPB
4D !'lElSON MEURER PP8
49 NOEL DE OLIVEIRA PMDB
50 ODllIO BALBINOTTl PSOB
51 OSVALDO BIOLCHI PTB
52 OSVALDO REIS PPB
53 PAULO FEIJO PSDB
54 PAULO RITZEL ?MOB
55 PEDRO CANEDO PL
56 PÉDRO CANEDO Pl
57 RAIMUNDO SANTOS PFL
56 ROBERTO JEFFERSON PTB
59 ROGERIO SILVA PFl
60 ROMEL ANIZIO PFB
61 RUBENS COSAC PMDB
62 SEBASTIAO MADEIRA PSDB
63 SEBASTlAO MADEIRA PSDB
64 WAGNER SALUSTIANO PPB
65 WILSON BRAGA PSDB
66 WILSON BRAGA PSDB

Assinaturas que Não Conferem
1 ADEMIR CUNHA PFL
2 BENEDITO DE LIRA PFL
3 DILCEU SPERAFICO PPB
4 EDUARDO COELHO PSOB
5 FRANCISCO RODRIGUES PFL
6 GENESIO BERNARDINO PMDB
7 OSCAR GOLDONI PMDB
8 PAES LANDIM PFL
9 WELlNTON FAGUNDES PL

10 ZEGOMESDAROCHA PSD
11 ZILA BEZERRA PFL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

Brasllia, 15 de agosto de 1997.

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 CHICAO BRIGIDO PMDB AC
2 IVO MAINARDI PMDEl RS
3 JOAO MAIA PFL AC
4 MARCIO FORTES PSDB RJ
5 MAURICIO NAJAR PFL SP
8 RONIVON SANTIAGO PFL AC

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL

1988

Assinaturlls que Não Conferem Repetidas
1 CIRO NOGUEIRA PFL PI
2 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
3 FELlX MENDONCA PTB BA
4 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
5 JOAO IENSEN PPB PR
6 JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS . PFL MG
7 LUIZ BUAIZ PL ES
8 PAULO LIMA PFL SP

Senhor Secretário-Geral:

184 assinaturas válidas;
011 assinaturas que não conferem;
074 assinaturas repetidas; e
006 assinaturas de Deputados licenciados.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçllo de Atas

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

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Emerson Olavo Pires e outros, que "Dá nova redaçáo aos
Incisos VII e VIII do artigo 49 da Constituição Federal", contém número suficiente
de signatários, constando a referida proposiçllo de:

OfIcio n·/1(3/97

PE
AL
PR
SP
RR
MG
MS
PI
MT
GO
AC

RJ
SP
SP
RS
PB
RS

ES
ES
SP
RR
AM
CE
AP
PE
MG
CE
CE
AM
PA
RS
PI
DF
MG
RJ
MG
DF
RN
MA
MS
PR
MG
MG
MG
RS
RS
PB
RJ
CE
PE
RN
PB
BA
TO
SP
BA
RJ
RJ
ES
BA
RO
PI
MA
PR
PR
RJ
PR
RS
TO
RJ
RS
GO
GO
PA
RJ
MT
MG
GO
MA
MA
SP
PB
PB

PFL
PTB
PPB
PT
PSDB
PMDB

179 VANESSA FElIPFE
180 VICENTE CASCIONE
181 WAGNER SAlUSTIANO
182 WALDOMIRO.FIORAVANTE
183 WILSON BRAGA
184 WILSON CIGNACHI
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SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

...........................................................................................
Art. I° O Artigo 100 da Constituição é acrescido do

seguinte parágrafo:
"Art.lOO .

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:
...........................................................................................

§ 3° Os-pagaméntos de natureza a1úuentícía devidos pela
Previdência Socíal em- virtude de sentença-judiciária, até o Iímite de valor
estabelecido em lei, serão feitos independentemente da apresentapão de precatório."

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntica remuneração para os Deputados

Federais e os Senadores, em cada legislatura, para a
subseqüente, observado o que dispõem os artigos 150, 11,
153, 1I1, e 153, § 2°, I;

VIII fixar para cada exercício fipanceiro a
remuneração do Presidente e do Vice-Presidente da
República. e dos Ministros de Estado, observado o que
dispõem os' artigos ISO, lI, 153, lII, e 153, § 2°, I;

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a
execução dos planas de governo;
...............................................; .

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 mínimo, dos membros da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas
das unidades da Federação., manifestando-se, cada uma
delas, pela maioria relativa de' seus membros.

§ 1° - 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
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o
respectivo número de ordem.
..........................................................................................
..........................................................................................

Art. 2" Até que a lei regulamente o disposto nesta Emenda
Constitucional, o lúuite de valor a que se refere o artigo anterior será o equivalente
a trinta vezes o menor salário de beneficio, por autor.

JUSTIFICAÇÃO

O intuito' do precatório com as suas úuplícações
orçamentárias detennina a demora de mais de wn ano no cwnprimento da sentença
judicial que condena a Previdência Social a pagar ao segurado o que lhe é devido.

A presente Emenda pretende fazer com que a Previdência
Social possa atender prontamente as decisões judiciais sem submeter os segurados
a este procedimento burocrático, peJo menos quanto àquelas de pequeno valor. ou
quanto.às grandes, limitadas ao valor estabelecido no texto.

Na verdade o ideal seria que esta providência fosse tomada
em relação a toda ação judicial contra o Poder />úblico que contivesse pedido de
natureza alímentar, inclusive aquelas movidas por servidores públícos.

No entanto, o que se pretende aqui, primordialmente. é dar
aos aposentados da Previdência Social uma resposta aos seus pleítos judiciais...
depois que o Egrégio· Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalídáde
parcial do Artigo 128 da Lei 8.213/91.

Além disso, a quitação imediata dos valores propostos
úuplicará eenatnente no encerramento de milhares de processos atualmente em
curso no Judiciário, desafogando a burocmcia judiciária que assim apenas emitirá
os precatórios (fonnados por dezenas de cópias das· peças do processo judicial) em
casos que envolvam quantias maiores, para cuja quitação a Previdência Social não
possue disponibilidade financeira imediata.

Portanto encerra a presente Emenda um pleito urgente e de
grande alcance social, em beneficio dos milhões de aposentados que discutem na
Justiça OS seus direitos. .

Daí por que submeto a presente proposta á considemção dos
meus pares, na certeza de estar atendendo a uma parcela menos favorecida da
população.

....l ~

Sala das Sessões, em' de . \' . de 199D

, \ ~JI
\. li, ~ cU.c. .) ~ L_'-"-'-"V
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 502, DE 1997

(Do Sr. Carlos Alberto Campista e Outros)

Acrescenta § 30 ao art. 100 da Constituiç!o Federal.

(A COMISsAO DE COijSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇ~)

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:
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Assinaturas Confirmadas 73 JOAOIENSEN PPB PR

1 ADAOPRETTO PT RS 74 JOAO MAGALHAES PMDB MG

2 ADELSON SALVADOR PMDB ES 75 JOAO MELLAO NETO PFL SP

3 ADEMIR LUCAS P"DB MG 76 JOAOPAULO PT SP

4 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP 77 JOAO PIZZOLATTI PPB SC
5 ADROALDO STRECK PSDB RS 78 JOAO RIBEIRO PPB TO
6 AGNELO QUEIROZ PCDOB DF 79 JOSE AUGUSTO PT SP
7 AIRTON OIPP PDT RS 80 JOSE BORBA PTB PR
8 ALCESTE ALMEIDA PFL RR 81 JOSE CARLOS VIEIRA PFL SC
9 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ 82 JOSE COIMBRA PTB SP
10 ALEXANDRECERANTO PFL PR 83 JOSE DE ABREU PSDB SP
11 ALZIRA EWERTON PSDB AM 84 JOSEEGYDIO PFL RJ
12 ANIBAL GOMES PMDB CE 85 JOSE MACHADO PT SP
13 ANTONIO BALHMANN PSDB CE 86 JOSE MAURICIO PDT RJ
14 ANTONIO BRASIL PMDB PA 87 JOSE PIMENTEL PT CE
15 ANTONIO DO VALLE PMDB MG 88 JOSE REZENDE PPB MG
16 ANTONIO FEIJAO PSDB AP 89 JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS PFL MG
17 ANTONIO GERALDO PFL PE 90 JOVAIR ARANTES PSDB GO
18 ANTONIO JORGE PPB TO 91 LAPROVITA VIEIRA PPB RJ
19 ARLINDO VARGAS PTB RS 92 LEONIDAS CRISTINO PSDB CE
20 ARMANDO ABILlO PMDB PB 93 L1NDBERG FARIAS PCDOB RJ
21 ARNALDO FARIA DE SA PPB SP 94 LUCIANO PIZZATTO PFL PR
22 AUGUSTO CARVALHO PPS DF 95 LUCIANO ZICA PT SP
23 AUGUSTO FARIAS PPB AL 98 LUIZ ALBERTO PT BA
24 AUGUSTO VIVEIROS PFL RN 97 LUIZ BUAIZ PL ES
25 BARBOSA NETO PMDB GO 98 LUIZ DURA0 PDT ES
26 BENEDITO DE LIRA PFL AL 99 LUIZ MAINARDI PT RS
27 BENEDITO DOMINGOS PPB DF 100 MAGNO BACELAR PFL MA
28 BONIFACIO DE ANDRADA PPB MG 101 MARCIA MARINHO PSDB MA
29 CARLOS ALBERTO PSDB RN 102 MARIO DE OLIVEIRA PPB MG
30 c~losALBERTO CAMPISTA PFL RJ 103 MARIO MARTINS PMDB PA
31 CHICO DA PRINCESA PTB PR 104 MARQUINHO CHEDID PSD SP
32 CLEONANCIO FONSECA PPB SE 105 MARTASUPLlCY PT SP
33 CONFUCIO MOURA PMDB RO 106 MATHEUS SCHMIDT PDT RS
34 CORAUCI SOBRINHO PFL SP 107 MAURICIO REQUIAO PMDB PR
35 COR,I.9LANO SALES PDT BA 108 MAURO LOPES PMDB MG
36 COSTA FERREIRA PFL MA 109 MILTON MENDES PT SC
37 DANILO DE CASTRO PSDB MG 110 MILTON TEMER PT RJ
38 DARCI COELHO PPB TO 111 MURILO DOMINGOS PTB MT
39 DARCISIO PERONDI PMDB RS 112 MURILO PINHEIRO PFL AP
40 DAVI ALVES SILVA PPB MA 113 MUSSADEMES PFL PI
41 DE VELASCO PRONA SP 114 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
42 DILCEU SPERAFICO PPB PR 115 NEDSON MICHELETI PT PR
43 DILSO SPERAFICO PMDB MS 116 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
44 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR 117 NESTOR DUARTE PSDB BA
45 DOLORES NUNES PPB TO 118 NEUTO DE CONl PMDB SC
46 EDINHOBEZ PMDB SC 119 NILSON GIBSON PSB PE
47 EÚSEU RESENDE PFL MG 120 NOEL DE OLIVEIRA PMDB RJ
48 ERALDO TRINDADE PPB AP 121 ODACIR KLEIN PMDB RS
49 EURIPEDES MIRANDA PDT RO 122 ODILlO BALBINOTTI PSDB PR
50 EXPEDITO JUNIOR PFL RO 123 OLAVIO ROCHA PSDB PA
51 FELlX MENDONCA PTB BA 124 ORCINO GONCALV:" PMDB GO
52 FERNANDO GONCALVES PTB RJ 125 OSCAR GOLDONI PMDB MS
53 FERNANDO LOPES PDT RJ 126 OSMANIO PEREIRA PSDB MG
54 FERNANDO RIBAS CARLI PDT PR 127 OSMIR LIMA PFL AC
55 FIRMO DE CASTRO PSDB CE 128 OSVALDO BIOLCHI PTB RS
56 FLAVIOARNS PSDB PR 129 OSVALDO REIS PPB TO
57 FRANCISCO HORTA PFL MG 1'80 PADRE ROQUE PT PR
56 GENESIO BERNARDINO PMDB MG 131 PAULO BAUER PFL SC
59 GERSON PERES PPB PA 132 PAULO BERNARDO PT PR
60 GILNEY VIANA PT MT 133 PAULO FEIJO PSDB RJ
61 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN 134 PAULO HESLANDER PTB MG
62 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG 135 PAULO RITZEL PMOB RS
63 HERMES PARCIANELLO PMDB PR 136 PAULO ROCHA PT PA
64 HILARIO COIMBRA PSDB PA 137 PEDRO CANEDO PL GO
65 HUGO RODRIGUES DA CUNHA PFL MG 138 PEDRO WILSON PT GO

AI> HUMBERTO COSTA PT PE 139 PHILEMON RODRIGUES PTB _ MG
67 IVANDRO CUNHA LIMA PMDB PB 140 PINHEIRO LANDIM PMDB "Cl:
68 .,JAIME-MARTINS PFL MG 141 RAUL BELEM PFL MG
69 JAIR BOLSONARO PPB RJ 142 RENATO JOHNSSON PSDB PR
70 JAIROAZI PFL BA 143 RICARDO GOMYDE PCDOB PR
71 JAQUES WAGNER PT BA 144 RICARDO HERACLlO PSB PE
72 JOAO FASSARELLA PT MG 145 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ
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BrasiJia, 18 de agosto de 1997:

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Assinaturas que Não Conferem
1 ADEMIR CUNHA PFL PE
2 ARMANDO COSTA PMDB MG
3 DELFIM NETTO PPB SP
4 EZIDIO PINHEIRO PSDB RS
5 JOSE CARLOS LACERDA PSDB RJ
6 ROBSON ROMERO PSDB RJ

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

§ 1° - A Constituiçãp 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
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o
respectivo número de ordem.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVIANNADE PAIVA
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

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

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

n - do Presidente da' República;
III - de mais da metade dà.s Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, maqifestando-se, cada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS .'CeDI

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

PB
CE
ES
BA
CE
PE
SP
MG
MA
SC
AP
BA
BA
MG
RO
PE
SP
MG
SP
RS
AP
SC
SC
GO
RS
PR
DF
PB
RS
SE
MG
AC

PMDB
PFL
PMDe
PFL
PSDB
PPS
PSDB
PMDB
PSDB
PDT
PFL
POT
PDT
PMOB
PFL
PMOB
PSDS
PT
PS!;!SO:
Pl
PPB
PMDB
PT
PFL
PT
PFL
PPB
PSOB
PMDB
PFL
PMDB
PFL

146 ROBERTO PAUlINO
147 ROBERTO PESSOA
148 ROBERTO VAUI.OAO
149 ROLAND LAVIGNE
150 ROMMEL FEIJO
151 SALATIEL CARVALHO
152 SALVADORZIMBALDI
153 SARAIVA FELIPE
154 SEBASTIAO MADEIRA
155 SERAFIM VENZON
156 SERGIO BARCELLOS
157 SERGIO CARNEIRO
158 SEVERIANO ALVES
159 SILAS BRASILEIRO
160 SILVERNANI SANTOS
161 SILVIO PESSOA
162 SILVIO TORRES
163 TILDEN SANTIAGO
164 TUGAANGERAMI
165 VALDECIOLIVEIRA
166 VALDENOR GUEDES
167 VALDIR COLATTO
168 VANIO DOS SANTOS
169 VILMAR ROCHA
170 WALDOMIRO FIORAVANTE
171 WERNER WANDERER
172 WIGBERTO TARTUCE
173 WILSON BRAGA
174 WILSON CIGNACHI
175 WILSON CUNHA
176 ZAIRE REZENDE
177 ZILA BEZERRA

Senhor Secretário-Geral:
CAPÍTULO III

Do Poder Judiciário

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição, do Senhor Carlos Alberto Campista e outros, que "Acrescenta § 3° ao

artigo 100 da Constituição Federal", contém número suficiente de signatáriL
constando a referida proposição de:

177 assinaturas válidas; e
006 assinaturas que não conferem,

CRI

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art.100 A exceção dos créditos de natureza
alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal,
Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas
nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos
para este fim.

. § , 10 - É obrigatória a inclusão, no orçamento das
entidades de direito ,público, de verba necessária ao
pagamento de seus débitos constantes de precatórios
judiciários, apresentados até 1 de julho, data em que terão
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atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o ,final
do exercício seguinte.

§ 20
- As dotações orçamentârias e os créditos abertos

serão consignados ao Poder Judiciârio, recolhendo-se as
importâncias respectivas à repartição competente, cabendo
ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda
determinar o pagamento, segundo as possibilidades do
depósito, e autorizar, a requerimento do credor e
exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de
precedência, o seqüestro da quantia necessâria à satisfação,
do débito. -

LEI 8.213 DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVI
DÊNCIAS.

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

TÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

................................................................................................................
Art.128 - As demandas judiciais que tiverem por objeto as ques

tões reguladas nesta Lei e cujo valor da execução, por autor, não for
superior a R$ 4.988,57 (quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e
cinqüenta e sete centavos), serão isentas de pagamento de custas e

quitadas imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos artigos
730 e 731 do Código de Processo Civil.

*Artigo com ",dação dadapela Lei nlÍmero 9.032, de 28/04/1995 •
................................................................................................................
................................................................................................................

•.PROJETO DE LEI N° 3.146, DE 1997
(Do S,r. Valmir Colatto)

Altera o art. 452 da Conaolidaç50 das Leia do'Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943.

(AS COHISSOES DE TRABALHO, DE lIDMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E
DE COlfS'1'ITUIÇ&O E JUSTIÇll. E DE REDAçll.O (ART. 54) - ART. 24, II)

oCongresso Nacional decreta:

Art. I". O artigo 452 da Consolídaçto das Leis do Trabalho passa

a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 452. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que

suceder, dentro de três meses, a 01ttlO con,trato por prazo
detenninado, salvo se a expiração desle dependeu da exccuçlo ele
serviços especializados ou da realízaç!o ele cenas
acontecimentos."

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

Art. 3", Revogam-se as disposiçlles em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As relações ele trabalho são dinâmicas e estiO em constante
mudança, requerendo a diminuição das regras impostas JlSlo.Bstado,já que a tendCncia é a
de que os próprios interlocutores sociais estabeleçam as nonnas relativas ao contrato de
trabalho. A legislação trabalhista deve, portanto, ser f1exibilizada, diminuindo o número
de imposições que, ao invés de prolegerem o trabalhador, acabam por prejudicá-lo e

limitam o mercado de trabalho,

Os empregadores nilo se sentem estimulados a contratar novos
trabalhadores, uma vez que a legislação trabalhista é cogente, reduzindo a IíbeIdade de

e=lher a fonna de contratação e pte5taçlio de serviços, impondo ônus, algumas =,
muito pe!ados para serem SlIJlOfIados pelo tipo de atividade econômiCll desenvolvida.

A norma que se-;»'Ctende alterar está relacionada ao intervalo de

tempo necessário entre tItn e OIlt1'O contrato por prazo detennÍJWk!,~ que deverá ser
reduzido para tr!s meses.

o periodo atualniente estipulado de seis meses de intclValo entre
um e o,utro contrato de trabt.lho por JlTlIZO detenninado apenas impede ó·em\Rgador de
.~lIatar o I)lesmo empregado, pois, se o fizcr;'C5taria configurada a contratação por prazo
indetenninado e a empresa seria obrigada a arcar com ônllS trabalhistas além daqueles que

seriam compensatórios para a sua atividade econômica.

o trabalhador fica sem o emprego, ainda que por prazo

detenninado, e o empresário deve procurar outra mlo-de-obra que pode nio ter a

qualíficação ou a experiência necessária para o exercicio de funçio.
t

Contamos, portanto, com o apoio dos nossos ilustres Pares, a fim

de aprovar o projeto de lei ora apresentado.

Sala das Sessões, e,fi '00rf)~7.
.,zrJJ

geputado V~"m. roLATIO

"l.EGISLAÇÃO CITADA ANEX;I DA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGII uATIVOS - CeDI"

DECRETO-LEI N° 5.452 DE OI DE MAIO DE 1943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.

TiTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalbo

CAPÍTULO I
DisposiÇÔC5 Gerais

Art. 452 - Considera-se por prazo indctcnninado todo contrito
que suceder. dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo de
tcnninado. salvo se a expiraçAo deste dependeu da execuçlo de servi
ços especializados ou da realizaçio de certos acontecimentos.
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PROJETO DE LEi N° 3.386, DE 1~91
(Do Sr. Pedro Valadares)

Dispõe sobre a apreensAo de animais nas rodovias e réspeêtlv4s
faixa...de domínio, e: dá outras" P'

(AS COHISSOES DE VIAÇAO E TIlANS.POII~ES;. :!!i7 )lÉ:. éONSTITUIÇJlO E
JUSTIÇA E DE 'JIEDAÇJlO) ,

o CongressóNacional 'decreta:

Art. 1° Serão apreendidos pelos .órll1!os ~e. segurança pltblica, os
animais que se éncontrem soltos nas rodovias e respectivas faixas de domlnio.

Art. 2° Os animais apreendidos serão levados a hasta p6blica e os
recursos arrecadados serão depositados como receita destinada ao.
reaparelhameuto dos órgãos ~e segurançll responsáveis pela preservação da
ordem p6blica, da incolumidade das pessoas e do 'patrimônio nas rodovias.

Art. 3° O proprietário dos animais soltos que causarem acidentes
nas rodovias e nas faixas de domlnio, responderá civilmente por danos materiais
e por crime culposo em~de lesão corporal ou mo!1ç.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaÇão.

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

JUSTIFlCACÃO

É sabido por todos o gmnde perigo que os animais l«,i,o), ;I~~
rodovias e em suas tàixns de domínio representam p~ra a scgumll~1l <1<'5 "Iue
nelas trafegam.

Sempre tem sido noticiado pela imp, .•Isa acidentes com vítima',
fatais ocasionados rA)r estes animais.

/I. nossa legislação pune br:lUdamcnte,.,. proprietários dos uni" ai•.
ou seja, as políci8;S ,r•.x.IoViúr!as, a"reendem eMe,; aOlmais e deixam à dispoSl9ão
dos seus donos. que' cOm quantia irrisória pagam a muita imposta.

Ademais, a Constitui9ão Federal dll, no sc,: art. 5°. XLVI. alínea b.
"A lei regulará a .indivi(1·''lli~açãc! da pena.e .7.;::t'~lrâ, cl;:r.;: (llltr~ as scgl int.~":

b) "perda de betis;"..; .
Logo ê natuml que' estes dilhllals '",:•.",1< ·:,un. :,;ull1cnle apreendidos

e levados a hasta p6blica, como uma punição mais ;;~·,era. para. os proprietMios
irresponsáveis que deixam livremente os ~us 'IIUfll'';~ IUI$I"n<10 nas margens
das rodovias. . "

Por outro lado, se faz necessário (f~'C ~:lf"N ~r'j\r·~.;-~~ri','J neg!- .;:entc~~

c imprudentes, respondam civilmente por danos nJat~';di.,. ê t"'( .,/ me- ,,!.. f.'oOsn
no caso de lesão corporal ou morte.

O presente Projeto de Lei tem ~"mo C'bjetivn n.e.li": :
preventiva, pois, os proprietários terão mais cuidado com ;'"\1$ .J11; • ~i,

Esperamos contar com o apoio dos ilustres pares.

Sala de Sessões, 15 dejúlho de 1997.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE. ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPtJBUCA-FEOF,RATIVA DO BRASIL

1988
.............................................................................................................0'0

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° - TodOs são iguais perante a lei. sem distinçJo de qual
quer natureza, garantilldo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen·
tes 110 Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. :1 igualda
de, à segurança e à propriedade, nos tennos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
tennos desta Constituição;

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará. en-
("C ;,utras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;

PROJETO DE LEI N2 3.458, DE 1997
(Do Sr. Augusto Carvalho)

Cria a Zona Especial de Produç&o do Distrito Federal - ZEPRO,
eatabelce aecapiemo para a progressiva obtençAo da auton~ia

econOmico-financeira do Distrito Federal e dá outras
providências.

(AS COHISSOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOII; DE ECOHOHIA,
INDOSTRIA I COM!IICIO; DE FINANÇAS E TIIIBUTAÇ10; E )lI
COHSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE JlEDAÇAO (AJIT. 54) - ART. 24, U)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l°. Fica criada, no Distrito Federal, a Zona Especial de
Produção do Distrito Federal - ZEPRO, sob regime fiscal próprio,
estabelecida com a finalidade de promover atividades produtivas e
gemdoras de empregos qualificados nas suas regilies adminis1ralivas.

§ )0. Não se inclui na Zona Especial de Produção do Distrito
Fedemi a região do DF tombada pela UNESCO como PaI:rimônio Histórico
e Cultural da Humanidade.

§ 2°. A União e o Govemo do Distrito Federal delimitario 85
áreas continuas em que se instalará a ZEPRO, incluindo locais apropriados .
pam o entreposlamento de bens de produçllo a serem nacionalizados ou
reexportados.

Art. 2°. Os bens de produção estrangeiros ou nacionais enviados à
ZEPRO serão, obrigatoriamente, destinados a empresa autorizada a operar
nessa área

Art. 3°. A entrada de bens de produção estrangeiroS' na ZEPRO
far-se-á com suspensão dos Impostos sobre a Importação e sobre Produtos .
Industrializados, que será convertida em isenção, de acordo com o disposto
no Art. 6°, quando os bens forem destinados a:

I - industrialização de outros produtos em seu território, segundo
projetos aprovados pelo Poder Executivo;

U - beneficiamento, em seu território, de pescado, pecuária,
recursos mineraiseJÍiatérias-primas de origem agrtcola ou florestal;

UI - agropecuária e piscicultura;
.IV - instalação e operação de turismo e serviços de qualquer

natureza;

V - estoeagem pam comercialização no mercado ~xterno;

VI - reexportação como componente em produtos finais
comercializados no exterior.

Parágrafo Único. Coust<leram-se bens de produção:
I - as matérias-primas;
.U ~ !JS produtos intermediários, inclusive os que, embom nIo

integrando o .produto fmal, sejam consumidos ou utilizados no processo
industrial;
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m-os produtos destinados a embalagem e acondicionamento;
N - as ferramentas, empregadas no processo industrial, exceto as

manuais;
V . - as màquinas, instrumentos, aparelhos e equipamentos,

inclusive suas peças, partes e outros componentes, que se destinem a
emprego no processo industrial.

Art. 4°. Considera-se importação normal, para efeitos
administrativos e fiscais, a compra de bens de produção estrangeiros
annazenados na ZEPRO por empresas estabelecidas em qualquer outro
ponto do território nacional.

Art. 5°. Os bens de produção nacionais ou nacionalizados, que
entrarem na ZEPRO, estarão isentos do Imposto sobre Produtos
fudustrializados, quando destinados às fmalidades mencionadas no caput do
art. 3°.

Parágrafo Único. Ficam asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do Imposto sob.re ~rodutos Industrializados relativos às
matérias-primas; produtos intermediários e material de embalagem
empregados na industrialização dos produtos introduzidos na ZEPRO.

Art. 6°. Os produtos industrializados na ZEPRO por
estabelecimentos com projetos aprovados pelo Poder Executivo, e
destinados a seu consumo interno ou à comercialização em qualquer outro
ponto do território nacional, gozarão dos seguintes beneficios fiscais:

I - redução de cinqüenta por cento do Imposto sobre Produtos
fudustrializados;

11 - redução de cinqüenta por cento do Impos\o sobre a Renda de
Pessoa Juridica.

§ 1°. Os beneficios de que tratam os artigos 3° e 6° poderão ser
fruídos durante o pr~o máximo de quinze anos pelas empresas habilitadas
nos termos desta Lei.

§ 2°. A concessão dos beneficios referidos no parágrafo anterior
terá vigência até 31 de dezembro do ano de 2022.

§ 3°. °não cumprimento das condições estabelecidas no ato de
,concessão dos incentivos fIScais obrigará a empresa infratora ao
recolhimento integral dos tributos de que foi isenta ou de que teve redução,
e que de outra forma seriam plenamente devidos, corrigidos monetariamente
e acrescidos de multa de 100% (cem por cento) do principal atualizado.

§ 4°. Estão excluídos dos beneficios fiscais de que trata esta Lei
os produtos abaixo, compreendidos nos capítulos e10u nas posições
indicadas da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias:

a) armas e munições: capitulo 93;
b) veículos de passageiros: posição 8703 do capitulo 87, exéeto

ambulâncias, carros funerários, carros celulares e jipes;
c) bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto

2208.10 e 2208.90.0100) do capitulo 22;
d) fumo e seus derivados: capítulo 24.
e) produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e

preparações cosméticas: posições 3303 a 3307 do capítulo 33.

Art. 7°. ° incremento de arrecadação de ICMS e ISS
proporcionado pelas atividades da ZEPRO, nos termos desta Le~ será
apurado anualmente e compensado, no exercício fiscal seguinte, das
transferências voluntárias de recursos da União ao Governo do Distrito
Federal, destinadas àmanutenção das áreas de Educação e Saúde.

Parágrafo Único. A União e o Governo dà DistÍito Federal
flIll1lU'ão convênio que fIXará os termos operacionais da compensação
prevista no caput deste artigo.

Art. 8°. A União regulamentará a aplicação de regimes
aduaneiros especiais para as mercadorias estrangeiras destinadas à ZEPRO,
assim como para as mercadorias dela procedentes.

Art. 9". Os limites globais para as importações através da
ZEPRO serao fIXados anualmente pela Unifto; no ato em que o fizer para as
áreas de livre comércio.

Parágrafo Único. A critério da União, poderão ser excluídas do
limite global as iniportações de produtos pela ZEPRO, destinadas
exclusivamente à reexportação, vedada a remessa de divisas
correspondentes,'e 'observados, quando reexportados tais produtos, todos os
procedimentos legais aplicáveis' às'exportaçõesbTlisileiras

Art '10.. A Secretaria da Receita Federa! exercerá a vigilância na
'ZEPRO, bem como'a repressão 'ao contrabando e' iIo 'descaminho,'sem
prejuízo da competência do DepartameÍlto de Polícia Federal.

Parágrafo Único. A 'União e o Governo do Distrito Fedeta1
deverão assegurar os recursos materiais e humanos necessários aos serviços
de flsca1izaçfto e controle aduaneiro da ZEPRO.

Art 11. Aplica-se à ZEPRO, no que couber,' a legislação
pertinente à Zona Franca de Manaus, bem como suas alterações posteriores
e respectivas disposições regulamentares.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
ficando a produção de seus efeitos financeiros e fiscais condicionada à
assinatura do convênio previsto no Parágrafo Único do Art. 7".

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Brasllia ainda- não cumpriu integralmente a missão que lhe cabia

no sonho de Juscelino Kubitschek - ser pólo de d~~olvimento de toda a

região Centro-Clêste. É certo que a !FdIlSferência da Capital para o P1anatto
Central deu início ao processo de interiorização do desenvolvimento, mas a
cidade idealizada e concretizada por JK ainda está longe de atingir aquela
meta.

Para tanto, é indiscutível a necessidade de se dotar o Distrito
Federal de vida econômica própria, capaz de produzir riquezas e gerar
empregos em niveis compatíveis com as necessidades de seus quase dois
milbões de habitantes.

Impõe-se que essa vida econômica própria proporcione,
sobretudo, auto-sustentação financeira a Brasília. Sem isso, a autonomia
polltica conquistada na Carta de 88 continuará sendo apenas fOrmal. Hoje, a
União.responde por aproximadamente 60"10 do orçamento dQ GDF, recursos
que lhe são destinados na forma de transferências voluntárias. Há que se
encoutrar, urgentemente, mecanismos capazes de neutralizar essa excessiva
dependência - de um lado nociva para a Unifto, por constituir pesado
encargo; de outro lado, inconveniente para o próprio Governo do DF, Por
inviabilizar a adoção de política de pessoal uniforme e por mantê-lo refém
permanente da boa vontade do Govemo Federal.

A presente proposta pretende criar a Zona Especial de Produçfto
do Distrito Federal, dastinada a ser um instrumento capaz de,
progressivamente, liberar o Tesouro Nacional dos encargos·financeiros com
o Distrito Fed' .aI, e, ao mesmo tempo, permitir a instalação na região de um
pólo econôm. ;o gerador de riq~, de impostos e de empregos.

Esta proposição traz várias inovações em relaçfto a projetos
anteriores. fuicialmente, restringe a isenção de impostos aos insumos e
produtos semi-acabados, que servirão à indústria local. Em compensação,
prevê certos bCllr"icios fiscais - redução de 50% do IRPJ e do IPI para os
produtos industnalizados em Brasilia e redução das .aliquotas do LI.
relativamente aos insumos empregados na fabricação dos citados produtos.
Esses beneficios te "0 vigência lÍIl)Ítada no tempo - poderão ser concedidas
por apenas quinzt. lS, e no máximo até 2022.

Os estímulos fiscais não significarão sangria de divisas, nem de
receita, uma vez que as importações serão objeto de contingenciamento por
parte do Executivo Federal (art. 9"). Por outro lado, contribuirão - e muito.
para a geração de empregos na Capital Federal, que'ostenta, hoje, o
lamentável título de capital do desemprego.

. Mas a maior inovaçfto consiste na fórmula prevista no Artigo 7",
pela qual o montante do incremento de arrecadação em ICMS e ISS
proporcionado pela ZEPRO será anualmente descontado das transferências
voluntárias da União para as áreas de Saúde e Educaçfto do Distrito Federal.
Estima-se que, ao longo do período fixado para concessão dos incentivos, a
arrecadação do pólo econômico assim criado possa dispensar a ajuda
financeira que a União destina, historicamente, ao DF.

Esta proposição é apresentada em conjunto com o Senador José
Roberto Arruda, que está encaminhando projeto semelhante ao Senado
Federal. Tal co-autoria, reunindo parlamentares de partidos diferentes,
objetiva demOllstrar que o assunto requer unifto de esforços de todos
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quantos estejam empenhados na soluçllo dos graves problemas que afligem
a popuIaçlIo do Distrito Federal, independentemente de filiação partidária ou
formação politico-ideológica

A ZEPRO vem ao encontro dos interesses de todas as partes
envolvidas: será de grande valia para que o Distrito Federal alcance,
finalmente, sua autonomia econômico-financeira; abre caminho para,
gradativamente, desonerar a União do custo de manutenção da mâquina
pública; e, mais importante que tudo, impulsionará vida econômica própria
na região, gerando milhares de empregos e transformando radicalmente o
perfil do mercado de trabalho local.

Pelas razões apontadas, estou certo de que o projeto merecerá o
apoio e o voto favorável dos nobres parlamentares com assento na Câmara
Federal.

Sala das Sesslies, em çIda
~ '/
d" "i,/fY ..,}, , .

, Deputado AUGUSTO CARVALHO

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EstUDOS LEGISLATlVOS-e.DI "

COMITt BRASILEIRO DE NOMENCLATURA

RESOLUÇAo N9 7S. DE 22 DE ABRIL DE 1988

O COMIU BRASILEIRO DE NOMENCLATURA (CBM). no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 156 do Decreto-lei n'
37. de 18 de novembro de ]966. e tendo em vist•• adesio do Br••n i
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, em 31 de outubro de 1986 1 RESOLVE:

Art. l' - Fiel.aprovada a No.enelatura -BrasUeira do
Mereadori.. (NBM/5H). basoadl no 51ste.a Har.onitado de Dosignação o
de Co.difieação de Mercadorias elaborado pelo Conselho d. Cooporação
Aduaneira.

Art. 2... A Nomenclatura Brasileir. de Mercadoria. (NIJI/
SH). baixada COlA esta Resolução. en,trará ea vilor e. 01 de janeiro de
1989.
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-- AutOlliveis dr PlSuuiros COll .Dtor a ;ilcoal, dr .ais dE ue .liP
d••0Uncl. bruta (SAEl

-- De cilindrada lu,rrJor a 311. c.3

'4

17t3.24

ti f4l' ---'[a barril ou ri rrci.lrntrs sr.e1hanhs

.111 ---- CKD C"'caaplrtrl~ knachc! dOMn")

t199 ---.. tua1~urr OtJtro

.2 --- Auto.ivEis dr PJ,SSIIIf:iras coa aotor J, álcool

•2.1 ---.. acD C"cOIlplrhly knDchd daMnN
)

1299 ---- Il,Ia1~urr out ro

.3ft --- Aobulincl.

99ft --- Outrol
8713.3 - Outros vtlcu10s, co. aotot dr pistão, de iJlRiç:lo por co.prrssii.o

('iru1 ou n.idirnU

87'3.31 -- Do clllndr.d. nllo lu."lar • ISee c03

.1.. --- AutOlliveis dE passagriros

99H --- OoItr05

8713.32 -- DI: cJ1Jndrada superior a 1~" c.3, us não sUPl:rior a 25.. c.3

ti --=- AIltOlliveis dr pusaJltiros

.1.1 ---- D••t' IH Ilf' d. ,0Uncl. bruta (BAEI

tI.2 ---- O...I. d. 1ft HI' d. pot'nc I. bruta

.2.. --- Aobulinc I.

99ft -- Outrol

87'3.33 -- DI cilindrada supuior a 2518 cl.l3

.11. - .... AutOll~VEIs dt ,unleiros

'2ft __o AobuUnc I.

f9H -- OoItros

17t3.ff - OoItrol

.1" --- AutOllivl:il IIr ,asuJrirol

99" --- Outrol

99ft - .OUtros

22.4 Vlnhol tlr IIlvas 'rrlCII, inclulllos OI vinhos tnrl ..urclllol eM álcooh
*,.tol .1 .val, Ixclutllol DI da '011,,10 21.,

22.4.1• - Ulrlhol r~'~!l,nkl ,. ,Inhol rlpUIOIOI

.U. -- Ch"'aRha

• 2H - Ilosc.tol OSPU..At•

"'. -- Outras

22'4.2 - OUtros vlnhosl lastol de Uval cuja flr.Hnhs:lo trnha sido lo••dld.
ou. IRtlrro.,lda 'DI" t ;io d. álcool

22f4.21 - E. recl.ientes dt ca,acldadr nlo sUPlrlor a 2 litros

.1 - VIMOS de HSI

• 1.1 ---- \Iord•

.1.2 - Frls.nh

.199 --- tulhurr outro

.2 -- Vinhos dI: sobre.ua ou 1icorosos

f2tl - Da ••deIT'

.32 -- Do ,orto

.33 -- De xrrrz

.299 --- tu.'~"'tr wtro

'3 - Kostos de uvas cuja '.rHntadlo ten.ha sido I.ndlda ou interrDal-
,Id. por .dl;(o d. álcool

nu ---- HIo ItrMllhdol, adlclonadosdE 'lcool, cOltprundendo as .Ishhs

'3'2 ---- Ca. trruntaç:.o inhrrc.pida por adl,.o dE ;ilcool, coaprrEndrnda
II .i5trlas

22'4.29 -- OoItros

.1 --- Vinhos de IlESI
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.1.1 ---- Ihrdr
---- Or cana-.r-açdcar99.3

.U2 ...-- FrISl~l~ ff'4 -- De .thc;o

.lf9 --- Qualqurr outro 9915 --- De frutas

.2 --- Vinhos dI sobre.na ou licorosos 9999 -- lua14llutr outra

• 211 -- Da ".deir• 22.8.2. - Alulrd.nt.o d. Ylnho ou d. h.aco dt uvao

.2.2 --- Do porto
.1" - ConhaçUt

.2.3 ---- Dr XErez
.2.. --- laiace ir. ou Iraspa

'299 ---- Quahurr outro
.3 --- HaSt05 dE uvas CUJIo 'erMentldo tEnha sido illprdlda ou intErra.- f'" --- Outras;

,ida por Idh:;o de 'leool 22.8.3. .. U(SlIurs

.3.1 --- Não 'rrHnhdos r adicionadoJde .UCObJ, co."rrrndendo a••Jstrlu 11.. - Ea rr:dpJtntrs dr ca,;cJdadr inferior a 3/4 dr I Uro

13.2 --- COI fernnhçro Interrolpida ,or adlç:lo dE 'leool. cal,rundrndo .2.. -- E. Jarr.', (3/4 dI: litro)
15.i,hlas

'3" --- E. J itro

22.4.3. .. Ol1tros lostos de uvas
9f.. - Outros

'U' --- FI1trado docI
221S.4' - Clcha" ou clnlnha (ruI. ta'l"

99.. -- Outros
'1" --lua

22.5 'hrauttl r outros vlnhal de uva, 'rescal preparidos coa' :,lantas ""
suboU.c lao ....:It ICI' .2.. - "AIUardlnte di cana ou caninha

22.5.1' _ [11 recipientes di capacidade nlD superior 12 litros 13.. - AJuardlntes dI .1'11;0 ou. tacha'l

11.. -- Vrrllutn 99.. ---- Outras

t2.. -- fuJnados ~2'S.5' - 91. r ,rn",.

.3.. -- On&das "'U' .-- Sla

--- "ilhlas cO.postal
.2.. -- Grnlltrll

'4"

99.. -- Outroo

22'5.91 - Outro.

tu. -- ""rnuhs

.2.. --- 'uinadol

13.. --- GUJ.dos

'4" --- Hfshlas co.postas

99.. -- Outroo

22'8.91

•u.
.2

.211

.2.2

'2'3

.299

- OUtrol

--- 'Icool It IIlc•

--- Aluardentu il.,IJrs

---- Vodca

---- A,uardrntes dI 1,Ift ou dI DUtra~ plantas t"'Te'lulna'" I SIH
Iha.t••,

---- 'ualqurr outra

tu.

.2..

.3"

'4"

'5'.

.6..

'7"
.e..

99..

22.e

22.8.1t

.1

1111

'1'2

1199

99

9911

9912

--- S"ldn n&o gauU"(eada

--- Sldrl .a.. lflclda

--- PIrada

--- Hldroul

-- Saçuf

-- "'Vinho'" dI Jtn I,.po

--- "'Vinho'" dI .bleaKI ou ananái

-- "'Vinho" dI caju

-- Outros

Alcoal It n Ico nla dlllllturada, coa u. hor 11co't'I,0 e. votua, In',
rlor 181% vol, IJuar'rntls, lIcor.s I outrls beltidas ,splrltuoSls
(alcoillnsh ,r.,aracles .1conlc.. cOltPostas, dos tipos ut I1lzldos
na fallrlcaclo de btbldls

- Pre,~ra,;rs aleon leIS COIIPoshs, 401 t 1'01 ut 11 iZldos na fabrlca
<ao d. blb Idu

--- Pri""1I ,a'a a wllbDTado de U'I!lU'

- Dt.t nldo alcolllco Ch,,"db ul.~u. d...Ih (-..lt II!ll0ky-' CDl
lradu.do aleoí1lcI dI S9,St +- I,St" valuH (,nus G.y
lUII1c), obtida 4~" Cilvlda .aJtada

---- Drstl1ado alcoílico ch••allo ul'tlut dI' cer.lis (",rlln whlsk»"')
COIi graduactlo 11co'lIcl de 59,S' +- 1,5', n valu... (Inus
Gay-Lusuc), ohtldo dI c.,trll n'o I.Uado IlIlelonado ou nao d.
CEvada .allada

---- luahurr outro

--- Outros

--- DI vinho

13 --- ASluardrnhs ccapo,tas

.3.1 ---- Dt Ilcatrlio

e3ef!· ---- D~ geng ibrr

9363 ---- Dl' cascas. polpas, .:rvi'S ou raizt:s

13e~ ---- Df rssrnc ias naturai'

83.5 ---- OI rssrncin art ific4als

1399 ---- tua lquer out ra

tue --- Licorn ou cn.rs Ccurauu, .aras'Iulno, Iniseh, cacau, "c'tl"ru
brandy'" I outros)

15 --- Aptritlvo5 I alargas ("'.IUtr"', hrro'lulna, "'Fernd'" e outros)

'591 ---- Dr alncho'ra

1512 ---- Df .a,ã

.599 - fUllçu.r outfo

.6.. --- 81t Idas

99' -- Outrol

9911 ---.. ·Shinhatrr'"

9912 --- Ploto

9913 ---- IIblda altolllca d. Jurub.ba

9914 ---- 8.blda Ilcolllcl d. I.n.lbr.

951'5 ---- 'f'bida alcoij'lca de '1l'os I'SUnellil dil fruta.

9999 ---- Qualquer outro
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11" --- ereal' rinse'

61 1.1•• r..lall'.., """"H._
••r I ,_ .

.....racl.. coMltl ..

.2.. - Tinturas E ducolorantes para cabrto

'3" -- Fixadores para os cabelos, excEto os laqufs

99.. --- Oulr.s

Nota••

1. o ,reuntr ca,ltula RIo c"p,eell4el

•1 u ,re.....h ••1e.nieu e_...'a..... U,H .UlIn'H ...... '.luelo ..
tinidas, éll. '011'.0 22tl1

- b) •••ab'" ....Ir••••0401....~ ,'Hlela ml,

3316 Prepara,r,. ,ara 1II,IInl' bucal ou dentária, Inctuldos DI pis r creR'
'Ir. facilitar lo Iderlnela das denhduras

33f6'.í. .... - Or.lI'róel ••

33t6.9t - Oulr••

:O.... --- PnPlradrs ,ar. hiJirnr lIucal ~ llllPtZl dos drntu

c) .5 Isdnc1•• ele tere.lntl••, 4e ,."elra CMI P'DVUfulel ~ã f.i'E"Ko tia ••sta
do ,..e1 '0 ...If.lo • os ..Ir r_.. 'a ,...Iela _. 33t7

2. As PDsl,on 3313 • 3317 .,lIca r. ulr. eutrel, aos "'.lIIt.., .fslll,HDI CN .~o,

,rlprlo....a ......1111 _ .._H '_cl Ie," .......lcI..adOl
fiar. venda. retalho tr~do.n vl.t, .......rqD ,ar. _le5 .UI•••de ."'5
dnllhd.......11.....ol••a.. a_i _ " 1.1••

.2" --- Pis e crnn para facilitar,. adErincla de dentaduras

Prepara;1'" para barbnr Cantes, duranh ou apis), desDdoranh~._.cDr
.Mais, ,r..,va;'In para banhos, 'tPU.Uri05, outros -produtos dt

prrf....rla ou dI' toucador preparados r outras PtE,.;'a,its cosdticas,
"lo eS'EClflcados nu cOllPrundldos 1'8 outras po'i,1'n, drsodorantes
dr I.h'rntes, ,reparldas, aruo nio ,erfundos, coa ou sra ,roprleda
des drslnfdantes

--- Preparal;ões para anlaais (xa.pus, banhos dc.)
;

--- Solul;õn para lenhs de contato ou para olhos artiflclail

Fuo (tabaco) r seus IUcrdlnRS .lIlutatwldol

-Outras

- 'I)Rsodorantcl dr a~ir.tr5, .UIMJ nSo ,.,.tundos

- E. reclpienhl tipo aerossol

-- tualqutr outro

-- Outros

--- Sob 'or.. Ióq.id•

-- Outros

- Outros

--- PapÉis i.,rrsnados, revest idos ou recobrrtos-dl! perfua, ou d~
conitlcas

--- Partu.de plantas aroaáticas ea saquinhos (silchfs)

- Desodorantes corporais e Int Iprrspirantes

Caplt.10 24

--- Outros

- Sais ."fundos , outras pycpara,iu Plra· banhos

- Prlura;:ilS para Plrrf'uaar ou para dosodorlzar ••bicntr., inclurdas
II prr.an.çQ'es odoríferas 'Ir. culaanils rell,losal

- A51arbatr e outras pr.parac:iSrs odor Iferal qu.I atuI. por collbustto

-- falsos trcldos iMPregnados, ou rrvl'StJdos ou retabutos dr pu'u:'
ar ou dE C05att IC05

-- Depilatórios

.._- Acondicionados para vrnda a retalho

--- lua]quu outro

b) charuto - a ,roduta co. capa de 'olha de '",.c t. lltado hatural, elllvolv,,,do
faUaa 41 ' __ IM) ou dr SRI HcrdSnros Intrirn, ,icadas ou partidas,

c) cllarro - D prOtfuto dI 'uao ou de seus sucrdlneos, cuja capa não seja de fotha
ele ",uao n Iltado natural. .

I. O ,reuntr Capitulo não cDtlPrerndt os ciiarros .r-dicaarntoso5 (Capitulo 3.).

llata ._1 1 INC).

I. EJlI..~ or'

.) cflll'rilhl - o produto COII capa dt folha de fua ,. Estado natural, envolvendo
fl&eo ou MUI HCr4inros desfiados, picados, ahlados ou n pi,

33.7.2.

• 1••

99te
3317.31 .11•

G3'7.4

3317.41 ....
3317.49

.1

.1.1

.199

9911

33.7.9.

.U.

.211

'3fe

••••
tst.

.6

.6t1

.699

99t1

1101••

- Ckllras

- Outros

_ Cre.u dr: btlrza, inclusive coa 'Ilil. rral de abrI"•• crr.rl C
locín tifticas

__ 'reparados Int i-solares, exceto os lJronzcador'l

- 01•••1.....1. 'r ....It.....a unh..

- "H ,ara MIlhas

- Prr,arado!; IJronzndorEI

-- IUle, MIa0 erraDIO 0l.I llllluldo

--- OU!ros

'rr'lra~VI!'S ti' n.rll

- E..a~l ar. "'as
-.Is ..

- Outras

- ",,".d" ,.r•••Icuros e pUlcvrOl

- C•• proPrIEdad•• l.r,,"II.1I ou pro'I1.II.11

- Outro5

- 'r*IOI l1a os .1...

- Soabra. doll 1..1 r....lh•••• rI..,

-OoIlros

- 'rr"""1:1 ,arl oruhll.,Io CMII II illHntb, pl1'aanrntrs, dOi callclDI

- La'lub (hcasl) para o cabelo

- Xu,us

- OoIlros

- Oulr••

-~I""'.I"la

.....1.. _ b __n ••n.r.......... ......acl.. • ....
, .....v.d. ... ••1 "I. C_et. "'lc_IOII. locl.l'" .1
.......acl.. aatl_l n lH4Iarn' ,,_ocln ..... _1••-
r ..

- 'r".los d l1a_ H I"'IH

- ..I ao .r""O li...,.... Itrll'.....a oS l"'los

- Oulro.

'i" . -- "-dc-;arroz

_ Talco ~ Folvilho, co. ou su ,rrrUM

33.3...

"li
1218

3314

33'4.11

ti..

99f1

3394.2'

.U.
99H

33•••3.

.11.-.3t.

H"

"..
33'4.9

3314.91

.2..

99..

3314.99

ti••

'2".-....
99••

3315

33eS.ie

.1••

. 99••

3315.21 tete

3315.31 etle

3315."

3. Con.ldErao-H .r*I•• 'E -..1 , acla••••-
éticIs, .'.Ic..cla ..a fOSlcSo _7. ulr trur os iltH .,. 1 lad,1s 33'7.11 _ PrIlPara;:'n ,ara barbear (anhs, duranh ou apis)
1•••• I.h•••ool..do .arl.....I..ta "'aNtlnl, .......OC'" _li _ aI....
,or CoebUIU'O' ,,,'', .rrlulldfl • , ..li' l.r'''.I'' rnntlMs .. cosHtlcos, '11' . Crean pva barbll~, contendo oU nUa sabão
sol 11 1••1 1.1. DO 1 tlfI.I.ls, ta. I· a-
I..·). fellros. fol_ I.el 1_ r ll.. DO r......I.. _ ...,_ .2te . LoçÕES ,.r. ap" b.rb.ar
.. d 11••51 ..04.1 l"'aIar _ .. Ml..I••.

99i. --- Oulros
•..,... 11.1.
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li"

12"

2412.21

81"

99"

2412.91

li"

12"

13

13t1

1399

2~13

li"

12..

-- Charutos

-- Cigarrilhas

- Cinrro5 contEndo fUlo (tabaco)

-- fritos a .ão

--- Outros

- Outros

--- Chuutos

--- Cí'ilrrilhn

--- CigarrOi

---- fritos I. .ão

--- Qualquer outro

Outros produtol de fUlo (tabaco) r nU5 sucedâneos, nnutaturadosr
fua (tabaco) "hoaol«ncizltfo" ou ·reconstltuldo"J extratol e _olhoi,
d. fU.D ltabaeol

_ f'qao (t.lba.co) pari fUI.r, IfllO contlfufa lucr'dSinrol dI fUlo (taba
co) I. 41udllUtr ,rOflor,Va

_..._ 'ICltlo, dlsfiada, .1Jldo ou t. "

- E. cor... ·QlJ. .1 rala

condição de SJlcesSO da própria empresa, propiciando-lhe retomo sob fanua de mão de

obra qualificada e de mercado consumidor sofisticado e exigente.

Está crescendo em nosso país a lucidez do diagnóstico sobre

nossas fonnidáveis lacunas educacionais e culturais e sobre a prioridade absoluta que deve

merecer o esforço em educação básica e profissionalizante, para que o país se habilite a

desfrutar dos beneficios da modernidade.

É claro que nossa população ativa, cuja escolarização média mal

chega a quatro anos, distancia~se fatalmente dos padrões vigentes nos 1 . ies que

gostaríamos de emular, onde a media varia de oito a quinze anos; está claro que esse

perigoso abismo não será transposto se, a par da atuação gove~amental, o setor produtivo

privado não se engajar decisivamepte na guerra da qualificação do fator humano.

Embora pareça irracional engendrar uma renúncia fiscal que

agravaria 3$ carências dramáticas de nossa educação pública, favorecendo no início

aquelas empresas mais poderosas que já investem elogiavelmente em esquemas

instrucionais (que favorecem a comunidade e beneficiam indiretamente as próprias

empresas), acreditamos no entanto que ~a sinalização governamental, na [onna de

módico estímulo fiscal; faz-!3e hecessária para acelerar a conscientização de nossos

empresários a respeito dessa problemática tão aguda.

".. -- outras Cuidamos, por isso, de limitar o beneficio fiscal ao percentual de

............................................................... _ •• o' o' ••• três por cento do imposto devido, com a condição de que as inversões correspondam no
.................................................................... o' o' o'.... ••• míninlo ao quádruplo do valor do beneficio.

Temos a convicção de que esta utilização modesta da

e:drafiscalidadc justifica-se neste caso, visto que vantagem análoga subsiste no campo da

cu1tur~ quando evidentemente a fonnação e a qualificação profissional de nossa gente

~: constitui prioridade hoje por todos reconhecida.

tado PAULO LUSTOS

PROJETO DE LEI N~ 3.485, DE 1997
(Do Sr. Ciro Nogueira)

.J' de 1997SaIa das sessões, em i':"de

Concede incentivo fiscal às empresas de transporte coletivo nas
condições que estabelece.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) 
ART. 24, lI)

É por isso que esperamos contar com o apoio dos nobres Pares a

essa iniciativa necessária espiralada na direção de um Brasil mais rico, mais desenvolvido

e mais feliz.

Art. 4° Esta lei entrá em vigor na data de sua public3yão e

aplica~se a partir do exercício financeiro subseqüente.

Art. 2° Na hipótese de dolo, fraude ou simulação, inclusive no

caso de desvio de objeto, a multa aplicável será igual a duas vezes o valor da vantagem

-usufruída indevidamente.

.Art. 3D OS requisitos a serem observados, sob a égide das

Adminislrações federais da Educação. Trabalho c Fazenda, serão regulamentados pelo

Poder Executivo.

o Congresso Nacional decreta:

Art. I" Sem prejuízo da dedutibilidade de doações com finalidade

instruciona1 e de despesas com treinamento de empregados. as pessoas jurídicas poderão

reduzir o imposto de renda devido, em até três por cento, por inversões em montante pelo

menoS quatro vezes maior efetivamente aplicadas no pcriodo-bas~ em pro~as de

treinamento de mão de obra ou educação profissionalizante que mantiverem contmuada e

duravelmente, em beneficio da comunidade.

PROJETO DE LEI N~ 3.471, DE 1997
(Do Sr. PaullTLustosa)

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.599, DE 1996)

"Institui estímulo, no âmbito do imposto sobre a renda, para
pessoas jurídicas que mantiverem duravelmente programas
educaçao profissionalizante.

JUSTIFICAÇÃO

No mundo atual; onde predominam cada Vez mais as sociedades

de conhecimento, o desempenho econômico toma~se função de investimentos maciços em

infonnação e tecnologia, em pesq\1isa e educação.

oCongresso Naclonal decr~ta~

Art. 1° As empresas de tnmsporte coletivo. regulannente inscritas

no Cadastro Geral de Contribuíntes (CGC), poderão deduzir do imposto· de renda devido

valor igual fi. aplicação da alíquota cabivel do imposto sobre a soma di1S despesas

operacionais realizadas no período-base. relativas à adaptação de veíçulos para utilização

de pessoas portadoras de deficiência fisica.

Lacunas de formação excluem populações, setores e países da

participaçlio competitiva na geração de produtos e de riqueza e também do consumo e da

fruição de produtos cada vez mais intensivos em cultura.

Parágrnfo único. As despesas operacionais admitidas na base de

cálculo do incentivo sào aquelas relacionadas com o custo direto das trnnsfonnações

fisicns do veiculo e da capacitação de condutores.

Mesmo nos países do chamado "primeiro múndo", onde a atuação

estatal assegura níreis muito elevados de educação e cultura e esfôrços grandiosos em

pesquisa e tecnologia, as empresas se ressentem da defasagem entre sua demanda por

profissionais especialistas e a respectiva oferta e investem cada vez mais pesadamente na

fonnação profissionalizante em beneficio da comunidade, que passa ~ ser vista como

Art. 2° A dedução de que trata o art. ID somente se aplica as
despesas relacionadas em projeto de adaptação de veiculos. atendidas as normaS técni~as

da Associação Brnsileira de Normas Técnicas (ABND. e previamente aprovado pelos

órgãos técnicos do Ministério da Justiça e do Ministério da Indústria. du Comércio e do
Turismo.
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.• • An. 3- A inobservância das condições estabelecidas nesta lei

~~ o ~licio :i~ do imposto devido. sem prejuízo das penalidades legais.
IIlchlSlve penaIS. previ~ em legislaçilo própria.

An. 40 t;-feder ExecutÍ\'o regulamentam o disposto nesta lei no

prazo de 60 (sessental dias a partir de sua publicaçilo.

Art. 5° Estalei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

De acordo colfl a Coordenadoria Nacional para a Integmçilo da

Pessoa Portadom de Deliciencia • COROE. vinculada administmlivamente ao Ministério
da Justiça. 10% (dez) por cento da populaçilo, apresenta algum tipo de deficiencia. sendo

que 2% (dois por cento) desse contingente são portadoms de deficiencia Iisica.

A Constituiçilo Fedeml foi justa e contundente ao explicitar os

direitos das pessoos portadoras de deliciencia. vedlU1do a discriminaçiio (an. 3'. inc. IV:
art. '1", inc. XXXI), reservlUldo·lhes cargos e empregos públicos (art. 37. inc. VlII) e

eslabelecendo programas de prevençllo e atendimento especializado (art. 208. indU. e
227, inc. lI), com vistas a seu bem-estar (an. 3', inc. IV) e integmçllo social (an. 227, inc.

11).
Para tal. determina o texto constitucion.1 que sejam criadas

condições de llCCS!O aos bens e serviços coletivos. por meio de normas reguladoms da
COlIStrUç!o de lopouros e edificios públicos e da fabricação de veiculas de trnnsporte

coletivo (art. 227, inc. 11 e § 2"), bem como da .dapmçllo de prédios e veiculas existentes
(1lIt. 244), de forrnn a garantir efetivamente a locomoção e a utilizaçllo'desses bens pelas

pessoas portadoras de deficiencia. via de regm marginalizadas por seu próprio infortúnio.

Vale ressaltar que os veiculas adquiridos pelos pessoas portadoms

de deficiência.flsica. impossibilitadas de conduzir veiculas comun.. gozam da isençllo do

IPI, beneficio que vem se perpelUlUldo por sua import:incia. cuja única desvantagem é ser

utilizado por pequeno' contingente. que j:i adquiriu situação econômica capaz de manter

sistema individualizado de trnnsporte~ .
Nada mais justo. portanto. que propiciar fu; pessoas portadoms de

deficiencia as condições necessárias pam sua locomoçilo. na busca da melhoria da

qualidade de suas vidas c.fle·s'1lh·socializaçilo.
Como. pois. com o 3poio dos nobres Pares dessa Casa p:ll.l a

aprovação do projeto de lei alO apresentado.
Sala Sessões. em!l de i), óJO de 1997.

/' b- h '::'"
~p~iado CIRO NOGCElRA

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO I
Dos Princípios Fundamentais

Art,3° - Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:

1- constnJir uma sociedade livre, justa e solidária;
11 - garantir o desenvolvimento nacional;
m - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as

desigualdades sociais, e regionais;
IV • promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,

sexo, cor, idade e quaisquer outras fonnas de discriminação.

TtTULOII
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art.?" - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além' de·
outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário
e critérios de'admissão do trabalhador portador de deficiência;

TíTULO III
Da Organização do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

, Art.37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, "do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
ímpessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

r . - •................................................................................................................

VIII - a lei 'reserVará percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portaâoras de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão;

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CApíTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

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

Art.208 - O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

CAPÍTuLo VII
Da família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

Art.227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à ,educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda fonna de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, e
opressão.
. ; .

11 - criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para os portadores de deficiência fisica, sensorial ou
mental, bem como de integração social do adolescente portador de
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e
a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação
de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

§ 20
- A lei disporá sobre nonnas de construção dos logradouros e

dos edificios de uso público e de fabricação de veículos de transporte
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8111. Painéis

coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência.

§ 3° - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes
aspectos:
.................................................................................: .

TíTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

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

Art.244 - A lei disporá sobre a adaptação dos.logradouros, dos
edificios de uso público e dos velculos de transporte coletivo.
atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência, conforme o disposto no Art.227, § 2°.
................................................................................................................
................................................................................................................

8> PROJETO DE LEI N! 3.490, DE 1997
(Do Sr.1Ucardo bar)

Regulamenta a veiculaç!o de Propagandas
Multianunciantes.

(AS COMISSõES DE CI!!/CIA E TECNOLOGIA, . COMUNICAÇAO . E
INFORMATI~; E DE CONSTITUIÇIl.O E JUSTI.CA E DE REDAÇAO (ART. 54 I
- ART. 24, II)

o Congresso Nacional Decreta:

Art. l° É permitida a veicula~··:de···propaganda em' painéis
eletrônicos, insta1ados em área urbana ou ao longo das vias pe tráfego,
respeitadas as limitações desta Lei.

Art. 2" Constitui painel· eletrônico, para. os efeitos desta Lei,
qualquer veiculo de divulgação visual que utilize dispositivos
optoeletrônicos ou fotoemissores para o seu funciõnamento.

Art. 3° Painéis eletrônicos poderão ser instalados em áreas urbanas
e ao longo de rodovias, .respeitada uma distância mínima C\,e trezentos
metros entre os mesmos, no mesmo fluxo de tráfego. .

Parágrafo Único. Os painéis eletrônicos instalados ao longo de vias
expressas de alta velocidade destinar-se-ll:o, exclusivamente, à veiculaçll:o
de informações referentes ao tráfego.

Art. 4° Na deterr.1inação dos locais de instalaç~o de painéis
eletrônicos, a autoricl!lde pública deverá considerar sua influência sobre a
quaHdade de vida d'bS moradores da área.

Art. 5° A veiculação de propaganda em painéis eletrônicos atenderá
aos seguintes princlp'~os:

I - deverá ser atendida a legislação vigente sobre pub1'icidade, em
especial a Lei nO 4.680, de 18 de junho de 1965, que "dispõe sobre o
exerclcio da profis~ão de Publicitário e de Agenciador de Propaganda e
dá outras providências" e a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
"dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências";

II - a veiculaÇliO de propaganda de produt~s derivados do tabàco 'li
bebidas alcoólicas em painéis eletrônicos deverá se imediatamente
seguida de mensagem de advertência referente aos potenciais danos
decorrentes do consumo dos produtos, devendo ocupar toda a área útil dó
painel;

m- é vedada a veiculaçãode propaganda comercial de agrotóxicos,
medicamentos e terapias, conforme regulamentaçll:o de órgll:os
competentes;

.IV - será reservado um décimo do tempo útil dos painéis eletrônicos
para a veiculação de mensagens de utilidade pública.

Parágrafo Único. O conteúdo e o tempo' mlnimo de veiculação das
mensagens de advertência de que trata este artigo serão estabelecidos pelo
Poder Executivo na regulamentaçll:o desta Lei.

Art. ° A V'eiCüiação de propaganda eleitoral e partidária em painéis
eletrônicos será regulada em lei especifica.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará esta Lei em noventa dias,
.contados da sua publicação.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicílÇão.

Art. 9° Revogam-se as disposições em contráFio.

JUSTIFICAÇÃO

Os painéi~ eletrÔnicos são dispositivos de. propaganda que
apenas recentemente começaram a ser utilizados em nosso Rals. Embora
o seu uso seja similar ao dos cartazes, outdoors e demais .recursos de
propaganda ao ar livre, diferencia-se dos demais pelo fato de permitir,
potencialmente, a veiculação de diversos anúncios, de forma rotativa com
duração variável.. Além do' beneficio à comunidade através da
obrigatoriedade de espaço à Utilidade Pública e por se tratar de
equipamento.emissor de luz, a sua colocacão deve ser autorizada pelo
Poder Público·municipal.

Com a· apresentação deste projeto de lei esperamos
regu\ame~tar a utilização dos painéis eletrônicos, criando as' condições
para assegurar uma veiculação eficaz da publicidade sem incorrer na
poluição visual e na interferência sobre o tráfego urbano e rodoviário que
tais meios poderão propiciar, se utilizados inadequadamente. Para taJ.,
estabelecemos distância mlnima entre os painéis ao longo de um fiuxo de
tráfego e condicionamos a licença para a sua colocaçãO a um exame, por
parte da autoridade pública, das sua implicações sobre os moradores nas
áreas próximas ao dispositivo.

Em relação à propaganda vt;iculada, buscamos criar
condições similares às da Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, que
dispõe sobre a propaganda dos produtos eSpllcificados no § 4° do art.220
da Constituição. Aquela lei restringe a propaganda de agrotóxicos,
medicamentos e terapias às revistas técnicas, de modo que também
restringimos a sua veiculação nos painéis ele~~nicos.

Esperamos, com esta proposta, regular esse emergente setor
da publicidade brasileira e contamos com o m,cessário ilPoio de nossos
PI,iT~S para assegurar a aprovação desta iniciativa.. _ .

Sala das Sessões, einI5/tlt/97.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
................................................................................................................

TiTULom
Da Organização do Estado

............................................................................................................~...
CAPÍTULO VII

Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37 • A administração pública direta, indireta ou fundacio
nal, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede-

ral e dos Municípios obedecer~ aos princípios de legalidade, impesso
alidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante pro
cesso de licitação pública que assegure igualdade de condições ato
dos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pa
gamento, málítiâas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

§ 1° • A publicidade dos atos, programas, ob~, se:viços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educatiVo, mf?rma
tivo ou de orientação social, dela não podendo constar nom~s, slm~
--los ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autondades ou
servidores públicos.

§ 2q - A não-observância do disposto nos incisos 11 e fi impli
cará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos ter
mos da lei.

§ 3° - As reclamações relativas a prestação de serviç~s públicos
serão disciplinadas em lei.

§ 4° - Os atos de improbidade administrativa importarão a sus·
pensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibi
lidade dos bens e o ressÍlrcimento ao erário, na forma e gradação pre
Vistas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5° • A lei estabelecerá os prazos de prescrição· para ilícitos
Qraticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos
ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento;

§ 6° - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito pri
vado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o di
reito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

............................................................ ~ .

LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993

REGULAMENTA O AlU'. 37,- INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI
NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRA
TOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPíTULOn
Da Licitação

SEÇÃO I
Das Modalidades, Limites e Dispensa

Art. 21 - Os avisos contendo os resumos dos editais das concor
rências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora
realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados
com antecedência, no mínimo, por uma vez:

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação fe~
ta por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, e ainda,
quando se tratar de obras finanéiadas parcial ou totalmente com recur
sos federais ou garantidas por instituições federais;

11 - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal, quando
se tratar respectivamente de licitação feita por órgão ou entidade da
Administração Pública Estadual ou Municipal, ou doDistrito Federal;

m - emjornal diár::> de grande circulação no Estado e também,
se houver, em jornal de circulação no Município ouna região onde
será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou aluga
do o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licita
ção, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de
competição.

*Artigo, "copulO, com redação dadapela Lei número 8.883, de 0810611994.

Art. 22 - São modalidades de licitação:
I - concorrência;
11 - tomada de preços;
m-convite;
IV - concurso;
V -leilão.

. "' ..
§ 9" - Na hipótese do § 2 deste artigo, a Administmção somente

poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstõs nos
artigos 27 a 31, que comprovem habilitação compatível com o objeto
da licitação, nos termos do edital.

*§ 9'com reáaçlIo dadapela Lei número 8.883, de 0810611994.
.......................................................................................... <~...... ,; ••••••••••••• •••

Art. 24 - É dispensável a licitação:
...............................................................................................................................................

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros
perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licita
~rios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do
dia;

* Inciso XlI com redação dada pela Lei número 8.883, de 0810611994.
.................................................................................................................................

SEÇÃO IV
Do Procedimento e Julgamento

..........................................................................................................................
Art. 45 - O julgamento das propostas será objetivo, devendo a

Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em
conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente esta
belecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusiva
mente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos lici
tantes e pelos órgãos de controle.
.........................................................................................................................

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens
ou concessão de direito real de uso.

* Inciso IVcom redação dada pelaLei 1lÚJMro 8.883, de 0810611994.



Agosto de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 24859

LEI 8.883 DE 08 DE JUNHO DE 1~94

ALTERA DISP"OSITIVOS-DA LEI NúMERO
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE RE
GULAMENTA O ART. 37, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI
NORMAS PARA LICITAÇÕES E DÁ OU
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Os artigos abaixo indicados da Lei número 8.666, de
21 de junho de 1993, passam a vigorar com a segtiinte redação:

Art. 2° - Fica revogado o parágrafo único do Art. 18 da Lei nú
mero 8.666, de 2] de junho de ]993.

Art. 3° - O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, a íntegra da Lei número 8.666, de 21
de junho de 1993, com as alterações resultantes desta-Lei.

Art. 4° - Ficam convalidados os atos praticados com base nas
Medidas Provisórias número 351, de 16 de setembro de 1993, número
360, de ]8 de outubro de 1993, número 372, de 17 de novembro de
1993, número 388, de ]6 de dezembro de 1993, número 4]2, de ]4 de
janeiro de 1994, número 429, de ]6 de fevereiro de 1994, número
450, de 17 de março de 1994 e número 472, de 15 de abril de 1994.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO DE LEI N! 3.493, DE 1997
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Acrescenta parágrafo único ao art. 32 da Lei nQ 8.009, de 29
de março de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem
de família.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1.622, DE 1996)

o Congresso Naciooal decreta:

Art. 1° O art. 3° da Lei n° 8.009, de 29 de março de 1990, passa a

vigorar acrescido do seguinte p&.rãgrafo único:

"An.3° .

Parágrafo Único. O imóvel não poderá ser oferecido como

garantia real ( inciso V ) quando o cas.I, ou a entidade familiar, tiver filhos menores de

dezoito anos de idade."

Art. 2° Esta lei entm em vigor na data de sua publicaÇão.

JUSTIFICAÇÃO

A lei que dispõe sobre a impenhombilidade do bem de família

possui inescondível caráter protecionista, revelando a nitida intenção do legislódor de

preservar a residência familiar.
Entendemos que essa lei pode ser aperfeiçoada, tomando-se,

dessarte. ainda mais cuidadosa.

Ocorre que, não raro, os pais ( ou um deles) oferecem o bem de

família como garantia real, sob a fonoa de hipoteca, a fim de tomarem recursos para

diversas finalidades - nem sempre, diga·se, voltadas para o beneficio de toda a família. Na

hipótese de a dívida não ser saldada, a hipoteca pode ser executada, não gozando o bem

imóvel, então, da garantia da impenhombilidade.

Isto representa um grande risco para a pessoa dos filhos menores

do casal, que podem experimentar o díssabor de ver executado o imóvel em que residem,

por um ato irresponsável de quem deveria por eles velar. Nada mais justo, portanto, e em

consanãncia com o espírito da Lei 8009, do que vedar o oferecimento do bem em garantia,

enquanto os filhos do casal forem menores de dezoito anos.

Contamos com o esclarecido apoio de nossos ilústres Pares para a

aprovação deste importante projeto de lei.

Sala das Sessões, emt1de ~i de 1997 .

Deputado SILAS BRASILEIRO

LEG'SLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENj\ÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI 8.009 DE 29 DE MARÇO DE 1990

DISPÕE SOBRE A IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA.

Art.3° - A impenhorabilidade é oponivel em qualquer processo de
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido:

I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e
das respectivas contribuições previdenciárias;

11 - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado
à construção ou .à aquisiçã.o do imóvel, no limite dos créditos e
acréscimos constituidos em função do respectivo contrato;

III - pelo credor de pensão alimentícia;
IV - para cobrança ,de impostos, predial ou territorial, taxas e

contribuições devidas em função do imóvel familiar;
V - para execução de, hipoteca sobre o imóvel oferecido como

garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;
VI - por ter sido adquirido com produto de crime, ou para

execução de sentença penàl .condenatória a ressarcimento,
indenização ou perdimento de bens,

Vll - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato
de locação.

*Item VII acrescidopela Lei número 8.245 de 1811011991.

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

PROJETO DE LEI N! 3.513, DE 1997
(Do Sr. Welson Gasparini)

Dispõe sobre a correç~o dos valores de aposentadorias e pensões
pagas pelo Instituto Nacional de Seguro Social -.INSS.

(APENSE-SE AO pnOJETO DE LEI NO 3.294, DE 1997)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° • As aposentadorias e pensões pagas pelo INSS, até a

data de entrada em vigor desta lei terão seus valores reajustados visando corrigi-Ias para

que fiquem equivalentes•. em salários mÍlúmos as importâncias pagaS na data da

concessão do beneficio.

JUSTIFICAÇÃO

É um absmdo o que aconte<:eu com os valores que os

aposentados e pensionistas do INSS recebem nos dias atuais em compamção com o que

receberam por ocasião de concessão dos beneficios.

Os diversos planos econômicos. e contratos de índices

inflacionários de maneira artificial e as repercussões das concessões feitas nos pedidos

com datas diferentes resultando em cálculos tremendamente injustos. torna·se necessário
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a correção que propomos. A base ,da atualização, Slllário mlnimo, é o que pennitirá

maiorjustiça.
Temos a certeza de que o projeto será aprovado corrigindo a

grave distorção hoje existente.

Sala das sessões! I de c 1"'" I de 1997

Deputado Welson Gasparini

PROJETO DE LEI N! 3.514, DE 1997
(Do Sr. WeIson Gasparini)

Dispõe sobre a comemoraçao de feriados e dA outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NR 3.250, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os feriados que caírem entre as terças e as sextas-feiras

serio comemorados antecipadsmente às segundas-feiras.

Art. 2" Excetuam-se os seguinte feriados: 1° de janeiro

(Confraternização Universal), Carnaval, 1° de maio (Dia do Trabalho), 7 de setembro

(Independência), 25 de dezembro (Natal), Sexta-Feira Santa e Corpus Cbristi.

Art. 3° Quando na mesma semana houver mais de um feriado, o

posterior será comemorado na segunda-feira da semana seguinte, caso nio se trate de uma

das exceções contidas no art. 2° desta Lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Revogsm-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Os feriados são um importante instrumento de que dispõe. a
população para sair da rotina do trabalho. (1

N? entanto. eles não deixam de causar sérios prejuízos li. vida

econõmica do país. principalmente quando caem no meio da semana e ensejam a utilização

de mais um dia para emendã~lo ao sábado e ao domingo.

A comemoração dos feriados que caem entre as terças e as

sexta-feiras, antecipadament~ às segundas.feiras diminuiria em muito os prejuízos

financeiros do comércio sem prejudicar o trabalhador.

AD apresentar este Projeto de Lei antecipando a comemoração de

feriados, tivemos. o cuidado de manter em seus dias próprios certas datas muito

segnificativ~s.

Contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para a aprovaçio

do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em} ~de "'~ ~e 1997

~\~~
Deputado WELSON GASPARINI

PROJETO DE LEI N!! 3.515, DE 1'97
(Do Sr. José Janene)

Acrescenta dispositivo A Lei nR 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educaç!o nacional,
e dá outras providências.

('DVVQ~_SE AO PROJETO DE LEI NO 3.073, DE 1997)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° O art. 28 da lei n' 9.394, de 20 de dezembro de J996,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 28 : ..
Parágrafo único. A educação para a população rural, sem

prejuizo dos conteúdos da educação básica regular. poderá adotar a fonna de Casa

Fsmiliar Rural, destinada á formação de jovens nas práticas agropecuárias, em cursos

organizados em ciclos com pelo menos tres anos de duração, alternando períodos de

aprendizagem escolar com periodos de observação e aplicação dns conhecimentos na

prática do trabalho familiar rural."

Ar!. 2° O desenvolvimento de programas educacionais sob a

forma de Casa Familiar Rural contará com recursos específicos previstos no

Orçamento da União, a partir do ano de 1998. .

Parágrafo único. A' União apoiara financeiramente apenas 05

progràmas que contarem com recursos do resPectivo Estado ou Municipio e da
comunidade diretamente interessada.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

An. 4° Revogam-se.~ disposições em comnirio.

JUSTIFICAÇ':\O

A experiência das Casas Familiares Rurais tem demonstrado pleno

êxito no alcance de seus objetivos educaCIOnais. combinando t:ducação básica e

técníco-profissionalizante. Sua oligem se encontra na França, datando de mais de

cinqüenta anos. Hoj~.. naquele pais, existem cerca dt: quinhentas Casas, atingindo trinta e

cinco mil estudantes, que recebem' fonnação através de metodologia que não os

desvincula de seu meio ou realidade. Ao contrário. alternando penados de urna semana na

escola-sede ( a Casa, prppriamente dita) e de duas semanas na propnedade familiar, para

aplicação dos conhecimentos adquiridos, realizam uma exemplar integração entre teoria e

prática. Além disso, as Casas tem o merito de serem intenorizadas, administradas pelos

próprios pais dos alunos. agrupados sob a forma de associações sem fins lucratIVos. São,

pois, parte efetiva da vida das familias rurais.

As Casas Familiares Rurais já são uma realidade em vários

Estados brasileiros. Iniciando pelo Paraná, em 1987, seu surgimento logo aconteceu em

Santa Catarina e Rio Grande 'do Sul. Hoje elas existem também em Minas Gerais, Sãn

Paulo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pernambuco, Maranhão, Amazonas, Pará e

Roraima. O Estado do Paraná já aprovou legislação sobre as Casas Familiares Rurais,

abrindo as portas para o avanço educativo e profissional de sua vasta população rural.

O objetivo da proposição aqui apresentada e o de proporcionar

esta possibilidade a iodas as familias rurais brasileiras. com o aporte de recursos da União,

em parceria com Estados e Municípios, configurando uma saudável associação entre OS

Poderes Públicos e destes com a comunidade.

São estas as fundadas razões que com certeza garantirão o apoio

dos ilustres Pares á aprovação deste projeto de lei..

;;;das sessõejs,e~o,de<de 1997.

\.\, A ~ ~ •

, \.....,'v'-""---" - -
ad"{OSE JANENE

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

LEI N° 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELpCE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇAO NACIONAL.
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TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino

CAPÍTULO II
Da Educação Básica

SEÇÃO r
Das Disposições Gerais

Art. 28 - Na oferta de educação básica para a população rural,
os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região,
especialmente:

I - conteúdos cun'iculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;

U - organização escolar própria, incluindo adequação do calen
dário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;

IH - adequação à natureza do trabalho na zona rural.

financeiras de suas casas. Tudo isso, para depois reavaliar o imóvel e
alienâ-Io por um valor menor que, se negociado com o antigo ocupante, lhe
daria plenas condições de se manter adimplente.

Tal aconte<:e porque em muitos fmanciainentos as obms
foram superfaturadas ou porque o terreno e a infra-estrutura, muitas vezes
doados gratuitamente à Construtoms ou aos empreendedores, compuserem,
indevidamente. o custo fmal das unidades. Isso redundou em preços de
venda injustos e abusivos para os primeiros adquirentes. e na
impossibilidade destes de arcarem com os reajustes das respectivas
prestações.

Nosso projeto busca sanar esses tipos de ocoITéncias
cnmmosas. Com sua aprovação, os mutuários do SFH passarão a ter as
suas prestações ao longo do prazo contratual, reajustadas em função da
variação do custo da construção, que será apumdo nas épocas devidas.

Pelos relevantes beneficios que serão direcionados aos
mutuários do SFH, contamos com o apoio de nossos pares a este nosso
projeto.

Sala das sessõ1~ em i (f'\ de
\ . .

,PROJETO DE LEI N!! 3.518, DE 1997
(Do Sr. Moisés Bennesby)

PROJETO DE LEI~ :1516, DE 1997
(Do Sr. José-Janene)

Altera o art. 22 da Lei nQ 9.049, de 18 de maio de 1995, que
faculta o registro, nos documentos pessoa1s de identificação,
das informações que especifica.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI No 1.550, DE 1996)
Dispõe sobre o cálculo e a forma de reajuste das prestações
habitacionais no Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

o Congresso Nacional decreta:

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 O valor da prestação inicial dos financiamentos
concedidos no âmbito do 8FH corresponderá ao resultado da relação entre o
custo de construçâo do respectivo imóvel acregçido dos encargos fmanceiros
relativos ao penado de retorno pactuado e este prazo expresso em meses.

§ ]0 O custo de construção aludido no caput deste artigo
corresponderá â soma dos valores relativos ao terreno, à construção, à
ínfra-esllUrura e aos enc3rF;os fmanceiros capitalizados durante o período 'la
constIução.

Art, 1° O anigo 2° da Lei 9049, de 18 de maio de 1995. passa a

vigorar com a seguinte redação

"Art. :0 E obrigatória a inclusão na cédula de Identzdade a

infonnação sobre o tipo sangtiineo. e facultativa. a pedido do

identificando. a das condições particulares de saúde cuja

divulgação possa contribuir para preservar a saude ou salvar a vida

do titular"

Art, 2° Esta Ieí entra em vigor na data de sua publicação

Art 30 Revogam-se as disposições em contrário

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão obrigatória do tipo sanguineo na ccdula de identidade

afigura~se-no5' uma medida que vira. sobremaneira. beneficiar a totalidade d~ nossa

população.

Com o crescente numero de acidentes de trãnstto. cujas \<1timas.

em grande parte. necessitam de transfusão sangüinea para salvar-lhes a vida. a pronta

identificação do tipo sangtJineo c fator RH. mediante a simples apresentaçào daquela.

poderã tornar mais fácil a salvação de sua Íntegridade fisica

Não podemos assistir oi morte de nossos concidadãos.

simplesmente por falta de informação de um item que é de fácil colocação na identidade

pessoal,

Por tais razões. contamos com a aprovação dos insignes colegas

para esta nossa Proposta,

de 1997Sala das Sessões. em 'Ide .

~--._ ..._.
Deputadó Moisés Bennesbvl' '

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

§ 2° O valor que exceder o custo de construção na fonna
definida no parágrafo anterior não poderá integrar o fmanciamento concedido
ao mutuário fmal pelo agente financeiro.

§ 3° Não integrará o cUsto de construção a que refere o §
1" qualquer parcela do investimento que tenha sido objeto de d~ação ou de
fornecimento gratuito, ínclusive para efeito do reajuste no art. 2°.

Art. 2Q As prestações habitacionais calculadas na forma
do art. 1° serão reajustadas, no seu todo, de acordo com a variação dos
custos das parcelas que compuseram o custo da construção, definido na
torma do § ] ° do art. 10. ocorrida entre fi data da concessão do
financiamento e -as datas 'i. ....,...·lrdas contratualmente para os respectivos
reajustes.

Art. 30 Somente poderão ser acrescidos ã prestação
inicial de que trata o art. 1" os valores relativos aos seguros obrigatórios e à
taxa de cobrança. ,\

ParagraJo Único. Os valores de que trata o caput serão
reajustados na fonua e nas epocas que a legislação específica determinar.

Art. 4" O Poder Executivo reguIamentarã esta lei no
prazo de 90 {novental dias.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua

JUSTIFICAÇÃO
A Caixa Económíca Federal vem executando contratos de

fmanciamento e reurando. com enonne custo social, famílias em dificuldades

publicaçáo.
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEI'AÇÃO DF ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.049 DE 18 DE MAIO DE 199$

FACULTA O REGISTRO, OS DOCUMENTOS
PESSOAIS DE IDENTIFICAÇÃO. DAS IN
FORMAÇÕES QUE ESPECIFICA.

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

Art. 2° - Poderão, também, ser incluídas na Cédulà de Identida
de. a pedido do titular. informações sucintas sobre o tipo sangüíneo, a
disposição de doar órgãos em caso de morte e condições particulares

de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou
salvar a vida do titular.
.............................................................................................................ou •

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

PROJETO DE LEI N! 3.520, DE 1997
(Do Sr. Severiano Alves)

Proíbe a estudantes a matrícula em diferentes cursos ou em
diferentes instituiçõ~s públicas de ensino superior, no mesmo
período letivo ..

(AS COMISSOE5 DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART.24, 11)

o Congresso Nacional decreta;

Art. I" Ficam proibidas as matriculas de estudantes em diferentes

Instituições publicas de ensino supenor. no mesmo penodo letivo.
An. ~D Ficam proibidas as matriculas de estudantes em diferentes

cursos. na mesma Instituição pública de ensino superior, no mesmo período letívo.
Art. 3D Esta lei entra em vigor na 'data de sua publicação.

Art. 4° . Revogam~se as dispoSições em contràrio.

JUSTIFICAÇÃO

A forte demanda pelas instituições públicas de ensInO superior.

gratuItas e. em media. de melhor qualidade que as particulares. é agravada por certas

práticas que. Infelizmente. penneiam a vida da universidade brasileira.
Uma dessas práticas, que ainda pioram o quadro de acesso restrito

auniversidade publica. ~ a da matricula múltipla. em diferentes cursos e instituições.
É comum que estudantes umversnános, mamculem~se nos

diferentes cursos e ou nas diversas instituições em que tenham Sido aprovados no exame

vesubular.

Frequentemente esta J.t1tude ~ tomada para que possam

expenmentar e. postenonneme. ~scolher um dentre os cursos superiores em que foram

aprovados. ou uma dentre as mstituições em que toram aceitos.

Esses estudantes bloqueiam a pOSSibilidade de acesso de outros

alunos as umversldades publicas. pOIS ocupam maIS de uma vaga. Muitos. após terem

realízado sua opçào profiSSional. desistem das mstltuiçães ou cursos que não pretendem

segUlr. Essas vagas não são aproveitadas por outros estudantes. ficando perdidas para o

sistema de ensmo superior publico.

Há. também. os que se matnculam em cursos diversos~ na mesma

ou em diferentes mstituíções de ensmo supenor publico. com o objetivo de conquistar

diplomas em diferentes campos profissionais.

Aqui. também. lica configurada uma siruação flagrantemente

injusta. dado que o privilék~o do enSInO publico k'faruito e de boa qualidade devena ser

distribuido da lbnna mais equànime.

Para tanto, seria indispensável que cada estudante tivesse o acesso
a uma única vaga.

Ê. portanto. com o objetivo de impedir tais abusos e democratizar

o acesso ao ensino supenor publico que. convencido de sua oponunidade e relevância..

submeto este projeto de lei á apreciação de meus Pares.

SaladasSessões.em{~de ,;>S' de 1991--

J.Ck/ ~~
7/~,~es

PROJETO DE LEI N!! 3.521, DE 1997
(Do Sr. Severiano Alves)

Admite como despesas operacionais, na apuração do Imposto de
Renda de Pessoas Juríd~cas, as bolsas de estudo concedidas por
instituições particulares de ensino.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I" As dispensas ou reduçães de anuidade escolar, concedidas

a título de bolsas de estudo, por instituições particulares de ensino a seus alunos. poderã,

ser computadas como despesas operacionais na apuração do imposto de renda de pessoa!

juridicas.

:\rt.:D
• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

As escolas paniculares de ensino. ao conceder bolsas de estudo para seus

alunos carentes. sofrem o õnus da redução das suas receitas. sem a diminuição dos seus

custos e despesas operacionais.

Nada mais justo que pennitir~lhes uma compensação na apuração do seu

imposto de renda, O projeto lhes faculta considerar a perda de receita, com bolsas de

estudo concedidas. como despesa operacional a ser computada na apuração do lucro, que

servirá de base de cálculo do imposto de renda da pessoa juridica. O beneficio também se

refletira no cálculo da contribuição social sobre o lucro liquido (CSLL), que tem a mesma

base de cálculo do imposto de renda.

Esta é uma fonna de favorecer a educação das camadas menos favorecidas

ao estimular as escolas paniculares a conced~r bolsas de estudo aos seus alunos. •

Espero contar com o apoio dos nobres congressistas para a aprovação deste
projeto de lei

Sala das Sessões, em li) de ".~ de 1997 .

~~
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PROJETO DE LEI N~ 3.523, DE 1997
(Do Sr. Valdir Colato)

Dispõe sobre as condições de trabalho e aposentadoria especial
dos motoristas profissionais, ajudantes e cobradores.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.362, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Considera-se motorista profissional aquele que estiver

habilitado, nos termos da legislação vigente, a dirigir veiculos automotores destinados ao

transporte de passageiros ou de cargas.

Art. 2° É considerado ajudaote o trabalhador que desempenha

suas atividades como auxiliar direto do motorista profissional no desempenho de suas

funções, e cobrador o que executa atividades de recebimeoto das tarifas de utilização de

coletivos.
Art. 3° A jornada de trabalho do motorista profissional, do

ajudante e do cobrador será de, no máximo, 06 (.eis) horas diárias e 36 (trinta'e seis)

horas semanais.
§ 1° Considera-se como de serviço prestado o tempo em que esses

profissionais estiverem à disposição dos seus empregadores.

§ 2° O tempo efetivo empregado na direção do veiculo pelo

motorista profissional será de, no máximo, 03 (três) horas consecutivas, com intervalo de

15 (quinze) minutos entre um periodo e outro.

Ar!. 4° O controle de horários dos trabalhadores de que trata esta

lei será efetuado por fichas de controle de serviços externos, cadernetas de horários de

serviço, tac6grafos ou outros equipamentos de aferição de velocidade do veiculo,

documentos, manifestos, romaneios de cargas transportadas e mapas de viagem,

Ar!. 5° A fiscalização da jornada e das demais condições de

trabalho especificadas nesta lei poderá ser efetuada, supletivamente, pelas entidades

sindicais representativas da categoria.

Art. 6° É coriSiderada penosa e perigosa a atividade dus·

profissionais de que trata a presente lei, para efeito:
I - de recebimento do adicional correspo)1dente;

II - de concessão de aposentadoria especial após 25 (vinte e cinco)

anos de serviço.

Ar!. 7' As horas extraordinárias cumpridas pelos motoristas

profissionais, ajudantes e cobradores serão remuneradas com o acréSCImo de 100% (cem

por cento) sobre o valor das horas nonnais.

Ar!. 8° Para a cobertura dos riscos de acidentes, ronhos e outros

atentados ocorridos no exercício profissional. o empregador manterá um seguro de vida

obrigatório em favor do empregado de que trata a presente lei.

Ar!. 9" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar!. 10 Revogam-se as disposições em contràrio.

JUSTIFICAÇÃO

Com o crescente aumento da frota de veiculos em geral e. em

especial, dos veiculos para transportes coletivos e de cargas, o trânsito nas estradas e nas

cidades passou a ser motivo de grande desgaste para os profissionais que ali exercem suas

atividades.

Como se não bastasse. estamos vivendo um momento de

acentuadas tensões coletivas decorrentes da adaptação econômica e social do Pais a uma

economia glohalizada, o que vem ativando o alastmmento da miséria, do desemprego e

das doenças psico-somáticas, resultando, inevitavelmente, uma onda de violência que

agride e assusta toda a sociedade.

Em f~e dessas circunstâncias, os motoristas profissionais,

ajudantes e cobradores, no desempenho: de suas atividades precípuas, têm que suportar

pesado desgaste fisico, mental e emocional. ampliando. cada vez mais, os riscos à

população que, cotidianamente, utiljza os transportes coletivos e aos que circulam pelas

vias urbanas ou pelas auto-estra<:la:;, onde trafegam veículos pesados levando a maior

parte das cargas transportadas, diariamente, no Pais.

Assim, nada. mais justo e meritório que sejam estabelecidas

melhores condições de trahalho para essas categorias profissionais o que, por via oblíqua,

resultará em beneficios à socíedade como um todo.

Estas razões são suficientes para justificar a apresentação deste

projeto de lei pam cuja aprovação peço o apoío dos ilustres Pares desta Casa.

Sala das Sessões, em )!deL.S de 1997.

--'j

PROJETO DE LEI N° 3.526, DE 1997
(Do Sr. Mário Martins)

Acres~enta inciso VII ao art. 171 do Decreto-Lei n Q 2.848, de 7
de dezembro de 1940 Código Penal, para instituir o crime de
fraude na prestaç!o de serviço público.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. )O O art. 171 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de

1940, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:

"Art. 171 .

VII - presta serviço público de caráter essencial à .
coletividade sem a devida autorização do Poder Público".

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

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

JUSTIFICAÇÃO

O Código Penal brasileiro traz no Capitulo VI, mais precisamente

no Art. 171, as diversas modali6ades de fraudes que são praticadas em prejuízo do

cidadão, e são apenadas com reclusão que podei variar de uma cinco anos e uma multa

pecuniária a ser fixada pelo juiz.

Com a evolução da sociedade, tem se identificado novos tipos de

corid~tas delitUosas que são praticadas dolosamente ao arrepio da lei. e em detrimento da

segurança do cidadão. Tais condutas estão sendo praticadas nos serviços públicos

ofertados ã coletividade, como fornecimento de água, combustíveis e transportes.

A importllncia do serviço público para a coletividade em geral

pode ser constatada através do disposto no Ar!. 175 da Constituição Federal, onde ficou

estabelecido que tais serviços deverilo ser prestados ã população diretamente pelo Poder

Público ou sob o regime concessilo ou permissilo.

Mesmo com o avanço legislativo em tomo do assunto, visando

melhorar a oferta do serviço público ao cidadão, observamos, em muitas cidades,

partí~u1ares explorando ilegalmente o fornecimento de ágna às populações mais carentes,
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cobrando indevidamente pelo serviço e ofertando um produto sem a mlnima higiene, o que

certamente poderá ocasionar a intoxicação desses usuários, e até mesmo a própria morte.

Esses fraudadores ignoram expressamente que a exploraç!o de

água no Brasil, bem como a sua destiua~, depende de concesslo do Poder Público,

conforme determinado nos Artigos 43 e 44 do Decreto nO 24.643, de lO dejulbo de 1934,

que estabeleceu o Código de Águas.

Sob o mesmo prisma, observa~se ainda um comércio clandestino

de botijões de gás de cozinha, que são armazenados em locais sem as devidas cautelas de

segurança ou até mesmo recarregados alnlvés de mecanismos impróprios,.colocando em
risco a vida daqueles que trabalham com o produto, e dos inocentes consumidores que

podem estar levando para os seus lares, um produto que está prestes a explodir a qualquer

momento.

Nesse sentido, vale lembrar que as empresas, públicas ou privadas,

responsáveis pelo fornecimento de gás, canalizado ou acondicionado em lIbotijões", são

obrigadas a seguir uma legislação rigorosa, que estabelece uma série de normas de

segurança.

No transporte público de passageiros, a situaçlo não é diferente. A

fraude é identificada no transporte (C!l)il'ado sem a devida autorização do Poder Público,

alnlvés de coneessão ou permissão, e agravado na oferta do serviço alnlvés de veículos que

não atendem às especificações técnicas e legais para esse fim, como vans, caminhões e

motos.

Esses veículos clandestinos, além de transportarem passageiros em
excesso e sem qualquer segnrança, enconlnlm-se, na sua grande maioria, em péssimo

estado de conservaçlo, e para agmvar a situação, são conduzidos por pessoas sem a devida

habilitaçlo, estando, certamente, mais propensos a se envolverem em acidentes de trAnsito.

Se a prestação de tais serviços é de responsabilidade exclusiva da

Administração Pública, conforme preceituado na Constituiçlo Federal, e nas legislações

específicas,.cabe ao Estado estar vigilante e prestar apro~ necessária à sua populaçlo

conlnl essas ameaças.constantes.

Tais condutas não estAo tipificadas como crime no Código Peual

bmsileiro, o que tem permitido uma liberdade atroz por parte desses ~gentes, que burlam

dolosamente a lei e colocam em risco de vida a populaçlo usuária de tais serviços

públicos.

Se considernrmos o disposto no Art. 5°, inciso XXXIX da

Constituiçlo Federal, e que tais si!ulll;ões devem receber o tratamento legal e merecido,

cabe a nós do Poder Legislativo tomarmos esta iniciativa.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos ilustres Pares para o

presente projeto.

Sala das Sessões, e~de.c:g de 1997.

-\
Deputado MÁRIo MARTINS

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
.......................................................•••••••••••••• •••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••• 0.0

TiTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer naturtgarantindO_se aos brasileiros e aos estrangeiros
~sidentes no Pai a inviolabiIi?de do direito à vida, ~. liberdade, à
Igualdade, à segu ça e à propnedade, nos termos segumtes:

1 - homens t: mulheres são iguais em direitos e obrigações nos
termos desta Constituição; ,
• •••••••• u .

XXXIX - não há crime sem lei anterjor que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal;
.................................................................................................................

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

...~ .
Art. 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre atravé~
de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrqfo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e ,permissionárias de
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua

prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;
III • política tarifária;
iV - a obrigação de manter serviço adequado.

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

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

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI 2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

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

PARTE ESPECIAL

TÍTULO II
Dos Crimes Contra o Patrimônio

CAPÍTULO VI
Do Estelionato e outras Fraudes

- Estelionato
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em

prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artificio, ardil, ou qualquer outro meio. fraudulento:

Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder
do sacado, ou lhe frustra o pagamento.
.....................................................................................................................
.................................................................................................................

Código de Águas

DECRETO 24.643 DE 10 DE JULHO DE 1934

Decreta o Código de Águas.................................................................................................................
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LIVRO I!
Aproveitamento das Águas

TÍTULO I!
Aproveitamento das Águas Públicas

CAPÍTULO IV
Derivação

Art. 43 - As águas públicas não podem ser derivadas para as
aplicações da agricultura, da indústria e da higiene, sem a existência
de concessão administrativa, no caso da utilidade pública e, não se
verificando, de autorização administrativa, que será dispensada,
todavia, na hipótese de derivações insignificantes.

§ 10 _ A autorização não confere, em hipótese alguma,
delegação de poder público ao seu titular.

§ 20
- Toda a concessão ou autorização se far~ por tempo fixo,

e nunca excedente de trinta anos, determinando-se -também um prazo
razoável, não só para serem iniciadas, como para serem concluídas,
sob pena de caducidade, as obras propostas pelo peticionário.

§ 3D
- Ficará sem efeito a concessão, desde que durante três

anos consecutivos se deixe de fazer o uso privativo das águas.

Art. 44 - A concessão para o aproveitamento das águas que se
destinam a um serviço público será feita mediante concorrência
pública, salvo os casos em que as leis ou regulamentos a dispens~m.

Parágrafo único. No caso de revogação será prefendo o
concessionário anterior, em igualdade de condições, apurada em
concorrência.

PROJETO DE LEI N° 3.527, DE 1997
(Da Sra. Maria VaIadão)

Regulamenta loterias de todo gênero como . concessao de serviço
pl1blico.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO'E SERVIÇO POBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ1l.0 (~RITO); E DE CONSTITUIÇ1l.0 E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 10 As loterias de todo tipo constituem concessio de serviço público e como
tal regeNle-lio pela lei de concessões e permissões públicas e pela presente lei.
Parágrafo Único - As loteria. regulamentadas até a presente data adaptar-se-lo
às normu da presente lei até a publicaçlo do próximo Plano Plurianual, lindos OI

quais a continuidade dos serviÇOl estará .ujeita a licitaçlio pública.

Art. 2° A repartiçfo da receita definida em licitaçlio como parte governamental
será diBtribulda nOll lermos de cada Plano Plurianual excIusivam~nte para
cobertura da dívida llOcial histórica até que as condíções previstas no parágrafo
único deste artigo estejam cumpridas.
Parágrafo Único - Considera-se dívida aocial histórica a incapacidade
governamental de executar na integra OI deveres relatiVOll a:
I - geraçlo de empregOll de modo a que a taxa de desemprego seja igua1 à
mínima mundial:
11 - educaçlio até ao nivel completo de segundo grau;
1II - saúde até completa extinção de doenças para u quais existem vacinu;
IV - assistência .ocial ao nivel da inexisténcia de crianças na rua Ou idOlOl
desabrigadOll.

Art. 3° A receita governamental obtida de loterias de quaisquer tipo nlo pode
integrar a reserva constitucional prevista para a educaçlo nem verbas
orçamentárias mínimas para o cumprimento dos deveres do poder público,
correspondentes à dotação percentual do Orçamento correspondente às vigentes
na data de aprovação da presente lei.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçio, revogadas as
disposições em contrário

Sala das SesSÕeS,e~e agosto de 1997.

Deputada MARIA VALIID1!.o
PFL-GO

PROJETO DE LEI N° 3.528, DE 1997
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Altera dispositivo da Lei n2 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações
imobiliárias.

(A COMISSlI.O DE CONSTITUIÇ1l.0 E JUSTIÇA E DE REDAÇ~O - ART. 24,
II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 12 da Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de
1964, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 12 ..

§ 60 A critério do síndico, poderá ser distribuida aos
condômínos relação índicando as unidades que se encontram adimplentes para
com o condomínio."

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

É usual que nos balancetes distribuidos pelos síndicos aos
condômínos conste a· informação do valor total da ínadimplência junto ao
condominio, sem, no entanto, especificar quais condôminos ou quais unidades
encontram-se ínadimplentes. Tal prática, além de acobertar os ínadimplentes,
levanta suspeitas de ínadimplemento contra todos os condôminos.

O objetivo da medida proposta é livrar os condôminos
que recolhem sua quota-parte dentro dos prazos previstos na Convenção de
Condomínio do ônus e do constranmmento causados pela imerecida suspeita
de estarem inadimplentes, bem comp, de forma indireta, pennitir que sejam
identificadas as unidades ínadimplentes.

Devemos esclarecer que a medida ora proposta não
conflita com o disposto no art. 42 ~o Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 42 Na cobrança de débitos•. o consumidor
inadimplente nl10 será exposto a ridículo, nem será submeiido a qualquer
tipo de constrangimento".
Primeiramente, porque, ao nosso ver, a identificação indireta da unidade
inadimplente não constrange o condômíno seu titular, pois seu nome não é
divulgado e, principalmente, porque o Código de Defesa do Consumidor re~e

apenas as relações de consumo, ínexistentes entre condômíno e Condomimo.
As relações entre estes últimos são regidas por lei própria, ou seja, a Lei n°
4.591, de 1964 - Lei do Condomínio, que ora propomos alterar.

Vale ressaltar que a identificação, ainda que indireta, das
unidades inadimplentes é Iimprescindível para que o sindico possa elaborar
mna completa prestação de contas, confonne está estabelecido na alinea j) do
§ IOdo ar!. 22 da lei supracitada.

Pelo acima exposto, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões. em de ,<;'<.... de 199."'.
~ ...~.~..!.... ;::. ...... ,

Deputado JAJR BOLSONARO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI 4.591 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE O CONDoMÍNIo EM
EDIFICAÇÕES E AS INCORPORAÇÕES
lMOBILIÁRIAS.

TÍTULO I
Do Condomínio
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CAPÍTULom
Das Despesas do Condomínio

Art. 12 - Cada condômino concorrerá nas despesas '"do
condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a
quota-parte que lhe couber em rateio.

.................................................................................................................
§ 50 - A renúncia de qualquer condômino aos seus direitos, em

caso algum valerá como escusa para exonerá-lo de seus encargos.

CAPÍTULO VI
Da Administração do Condomínio

Art. 22 - Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um
síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder a 2 (dois)
anos, permitida a reeleição.

§ 10 - Compete ao síndico:

f) prestar contas à assembléia dos condôminos;

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

PROJETO DE LEI N° 3.529, DE 1997
(Do Sr. Julio Redecker)

Dispõe sobre o exercício da profissao de motorista de táxi.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° É motorista de táxi o trabalhador que, habilitado para
dirigir profissionalmente veiculo automotor destinado ao transpone .individual de

passageiros ou bens. obteve pennissão concedida pela municipalidade para realizar esse

transpone.

Ar!. 2° Os pennissionários de que trata o ano ]° deverão ser

cadastrados no ôrgão competente do poder concedente da pennissão, obrigando-se a

fomcccr a este todos os dados pessoais e do veiculo necessários a esse cadastramento.

An. 3° O motorista de táxi. profissional autônomo. filiar-se"';'

DesS& 'lualidade. ao Instituto Nacional do Se8Jlto Social- INSS.

Ar!. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

An. 5° Revogam-se as disposiçães em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O projeto de lei que ora apresentamos à elevada consideração de
nossos ilustres Pares tem o objetivo de proporcíonar à numerosa é digna classe dos'

motoristas de táxi o reconhecimento oficial de sua laboriosa e aniscada.profissão.

É. nos parece. o. mínimo que podemos fazer para que ela se integre
no número das prolissõcs reconhecídas.

A condição de autônomo é ressaltada, pennitindo aos taXistas se
inscrevam a esse titulo como segurados da Previdência Social.

PROTEÇÃO DO
DÁ OUTRAS

Contamos com o valioso apoio de todos para fazer aprovada estaLEf8.078 DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A
. CONSUMIDOR E
~ROVIDÊNClAS.

TÍTULO!
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

iniciativa.

,...._=. '; 'l
~I!r~

&1997

SEÇÃO V
Da Cobrança de Dívidas

Art. 42 - Na cobrança de débitos o copsumidor inadimplente
não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.

PROJETO DE LEI N° -3.536, DE 1997
(Do Sr. Renato Johnsson)

DispOe sobre a vigência dos atos que alterem .aliquotas do
i~ostn de importaçao.

,
(AS' COMISSOEB DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (lmRITO); E DE
CONS~ITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. ~4, 11)

o Congresso Nacional decreta:

An. I· Os atos legislativos c regulamentares que majorarem
aliquotu do imposto de imponação nio se aplicario às mercadoriu que já estejam
embarcadas na data da publicação do referido ato.
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Parágrafo único. Ap1ica~se o disposto neste artigo às mercadorias

embarcadas até a data da publicação do ato que majore as alíquotas, quando a liberação

aduaneira das mercadorias importadas esteja pendente de decisão administrativa ou judicial

ainda não transítada em julgado.

Art. 2° Esta lei entra em vígor na data de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

O Poder Executivo, no uso da faculdade atribulda pela

Constituição Federal (art. 153, § 1°), ao longo dos anos, vem alterando a alíquota do

imposto de importação, majorando-a, quando objetiva proteger a indústria naci~nal, ou

reduzindo~a, quando objetiva modernizar e incrementar essas indústrias, incentivando a

importação de bens de capital, ou ainda, quando objetiva suprir eventual queda de

produção ou aumento abusivo de preços ao consumidor, notadamente dos produtos

considerados essenciais.

Ocorre que esta faculdade nem sempre é exercida com justiça e.

clareza, ferindo o principio da eqüidade e da segurança das relaçães juridicas, causando

polBmica e inúmeras ações judiciais propostas, cujas decisões, embora legais, nem sempre

são justas.

o exemplo mais recente ocorreu.com a edi~o do Decreto nO

1.427/95, que majorou, de 32 para 70"10, a alíquota do. imposto de importação incidente

sobre veículos automotores, em que o Sr. Presidente da República.. surpreendentemente,

não ressalvou os bens já embarcados na data da publicação.

Várias ações judiciais foram propostas no sentido de suprir a

omissão do Chefe do Executivo contra os cidadãos, que fizeram sua programação

financeira para recolher o imposto de importação sob a a1iquota de 32%, vigente na data de

aquisição e embarque dos bens no exterior.

A situação é agravada porque o próprio Governo Federal, através

do Decreto n° 1.391/94, havia sinalizado que a alíquota seria gradualmente reduzida de 32

para 20% até o ano 2.000.

No entanto, apesar de injusta a situação era legal, porque a

majoração da alíquota para 70%, cobrada pelas autoridades fazendárias no momento do

desembaraço aduaneiro dos veículos, estava perfeitamente de acordo com a legislação

tributária, pois o fato gerador do imposto de importaçãó, quando se trata de mercadoria

despachada para consumo, ocorre na data do registro, na repartição aduaneira, da

declaração de importação (art. 23, Decreto-Lei nO 37/66).

A discrepância se toma mais gritante, devido ao comportameõto

instável do Poder Execuiivo, que, ao majorar a aliquota do imposto de importação de 20%

para 32%. com a edição do Decreto 1.391195. previu que o disposto neste Decreto não se
aplicaria aos veículos já embarcados 110 exterior até a data allterior à da ma publicação

para os quais. ficava assegurado o trafamento tarifário anterior (art. 3°)

Teabo como tese relevante e de aplicação sobranceira a da

segurança juridica, representada pela seguranÇa e estabilidade que as relaçães de direito

material devem ter perante o ordenamento jurídico, tese aliás. sufragada pela atual Carta

Política (art. 5°, inciso XXXVI). Efetivamente, numa sociedade que a cada dia busca sua

consolidação não apenas no âmbito interno. mas, também no externo. especialmente com a

constituição do MERCOSUL, não é justo, muito menos razoável, utilizar-se do poder

legiferante sem qualquer respeito a tais finalidades.

EnfeixarnRse, assim. os princípios da segurança jurídica. e o da não

surpresa em matéria tributária., como elementos transcendentais para reger a presente

questão.

Em brilhante tese sustentada na monografia "DmEITO

TRIBUTÁRIO - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA". Editora Del Rey, 1994, o festejado

tributarista mineiro, mestre EDUARDO MANEIRA, é categórico em enfatizar que '~

criação e a exigência do pagamento do tributo é matéria de lei em sentido formal e

material. A llão-.surpresa opera-se em relação à lei tributária. Ampara-se na legitima

aspiração da sociedade de conhecer, com tuftecedlncia, o ônus tributário que lhe será

exigido - seguratlça jurídica. A ndo-surpresa funciona como limitação ao poder de

tributar, ou seja, atua como mecanismo de proteção jurldlca destinado a tutelar 0$

direitos subjetivos das contribuintes. É suhprincipio do principio da kgalidode e confere

a este último maior concretude e densidade".

Apesar de o fato gerador do imposto de importação ocorrer

quando há entrada da mercadoria estrangeira no território nacional, o negócio juridico de

compra e venda da mercadoria importada se aperfeiçoa antes do embarque desta

mercadoria. Esse negócio é feito sob a égide da legislação em vigor na ocasião de seu

aperfeiçoamento. A faculdade concedida ao Poder Executivo pelo § 1°, do art. 153, da CF,

não é absoluta, uma vez que está restrita aos limites e condições da lei. A alteração da

a1iquota do imposto de importação de produtos estrangeiros não pode atingir os negócios

já constituídos, que 11llda mais silo do que atos juridlcos perfeitos, sem esbarrar no disposto

no art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, e no inciso XXXVI, do art. 5°, da

Constituição Federal.

Assim sendo, para que os negócios se desenvolvam no Pais de

forma regular e tranqüila, há, indubitavelmente, necessidade de segurança juridica. Deve

saber o contribuinte, antes da realização do negócio, para avaliar a conveniência de sua

realização, qual a carga tributária que sobre ele incidirá.

Por ·ser . tal princípio de magnitude transcendente, espero dos

ilustres Pares apOlO na aprovação deste projeto que o consagra.

Sala das SõssÕ~s:e~ 20 de agosto de 1997.
r

(".\ ''. l) ~ /" 1
~;I... J~J.t ')

--,Deputa~oRENA:~oJOHNSSON
• j )

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
............................................................................................................."0

TÍTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen
tes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda
de, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição;

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídi.
co perfeito e a coisa julgada;

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••..•••••••••••••..•••• •• • •••••••••••••••• _0

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

................................................................................................................
SEÇÃO III

Dos Impostos da União

Art. 153 - Compete à União instituir impostos sobre:
.................................................................................................................
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§ 1° - E facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e
os limites estabelecidos em lei, alterar as a1fquotas dos impostos enu
merados nos incisos,l, lI, IV e V.

Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro

DECRETO-LEI 4.657 DE 04 DE SETEMBRO DE 1942

Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro

Art. 6° - A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1°- Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a
lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2° - Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu ti
tular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do
exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterá
vel, a arbítrio de outrem.

§ 30
• Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judiei·

aI de que já não caiba recurso.
*§ 30 com redação determinada pela Lei número 3.238, de / de agasta de /957.

DECRETO-LEI 37 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO, REORGANIZA OS
SERVIÇOS ADUANEW()S E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS.

TÍTULO I
Imposto de Importação

••••••••• u· •••••••• u ..

CAPÍTULO IV
Cálculo e Recolhimento do Imposto

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

Art. 23 - Quando se tratar de mercadoria despachada para
consumo, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro, na
repartição aduaneira, da declaração a que se refere o Art. 44.

Parágrafo único. No caso do parágrafo único do Art. 1°, a
mercadoria ficará sujeira aos tributos vigorantes na data em que
autoridade aduaneira apurar a falta ou dela tiver conhecimento.

DECRETA:

AI!. I" FJC:IlII inclufdos na Lista de Exceçio 1 Tarifl Externa Comum - TEC, ...... 10
Decrelo o" 1.343. de 23 de dezembro de 1994. os Vc!ClJ!05 cJassjfu:ados JIOO códi&oo larifiriol
8701.20.00, 8702.10.00. 8702.90.90. 8703.21.00, 8703.22.10. 8703.22.90, 8703.23.10. 8703.23.90.
8703.24.10. 8703.24.90. 8703.32.10. 8703.32.90. 8703.33.10. 8703.33.90, 8703.90.00, 8704.21.10.
8704.21.20. 8704.21.30. 8704.21.90. 8704.22.10, 8704.22.20, 8704.22.30. 8704.22.90. 87lI4.23.10,
8704.23.20. 8704.23.30, 8704.23.90, 8704.31.10. 8704.31.20. 8704.31.30. 8704.31,90, 8704.32.10.
8704.3220. 8704.32.30. 8704.32.90. 8704.90.00. observada I seguinte CSlrulln ele con~ 1
TEC:

Parágrafo IÍníco. Pron o cxerckio de 1995:J, daln de convcrgf:ncia b. TEC~ de que trata o
cnpul deste artigo. ~ 13 de fevCTejro de 1995.

Ar!. 2" N. Tarifa ExlCrna Comum .nexa ao Decreto o" 1.343. de 1994. os allquotas
referentes aos c6digos COll:itantcs do cnput do 3rtigo nnferior Cicam a.f\sinalada... com um 3.'ltcrisco (+).
parn os efeitos uo item 4 lia Regra G(;ral de Tribulação comila.n(c da referida Tarifa Ex.terna Comum.

Art. 3" O di~pO'iIO n('ste Decreto não $C aplica aos ve(culos já embMcados no exterior Ité
a data anterior à da publicaçiio dcslc Decreto. parn os quais é a...c:cgurado o trnlamcnlo latirmo anterior.

Art. 4<1 Etjtc Decrcto entra em vigor na data de sua publicação.

BrnsOia. 10 de fevereiro de 1995: 1740 da 11Idepend<lncia e 107" da Repdblica.

FERNANDO IIRNRlQlJR CARDOSO
Pedro Mnlnn
Dorothea Werneck

DECIU::TO N9 1. 427, DE 29 De MAtlÇO DE 1995

Altera alfquow do imPOSID de importaçfo
incidentes sobre os produtos que enumera., e di
outras províd~ncias.

• O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da. alrlbuirlo q~ lhe confere o Irt. 84
inclco IV. da Cons~tltiç1o. ~ tendo ~m vista o disposto no ar!. 3"~dai..ei n" 3.2.:14, de 14 de .gosto ~

~n~8.'tfs5.';~I~:;;U~t~~~I~g~ pelo Decreto·lei n" 2.162. "" 19 de setembro ele 1984. c pell

DECRETA:
Art. I- As .alfquotas od vnJoron do imposlo de ímponaçlo conSla.l1le$ da Tlrif. Extcml

Com!,," -'!CC, fuad,!, no Decrelo n" 1.343. de 23 de dezembro de 1994. corre.<poadcntes lOS prodUlO.s
cJusifJcados n,?s códIgOS da Nomenclatura Comum do MERCOSUL ~ NCM. pusam • vi&DtI1" de
acordo com o dlSpo$fo no Anexo a este Decrelo. pari. os produtos nele relacionados.

Art. T No ~razo de ~uc b?ta o art. 3-, as J1{quotas relativas I.OS produtos constantes-da
Anexo I. este Decreto aplicam-se mclusIVe lqueles felacionado5 OI lista de exceçJo do Anexo ao
~lo n" 1.343. de 1994. com I all<r;çlo introduzida pelo Dccn:lo n" 1.391, de 10 de fevereiro de

a~ um ano. Art. 3- Este Decreto cnlIa em vigor na data de sua publica.çlo, Produzindo efeilOl por

Brasnia. 23 de março de 1995: 174" da lndepe~ncile 107' da Rcpdblica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
DorotheA Wt'rneck
JOtfé Rern

DBcnt-:TO nOl.lj71, DE 27 DE ABRiL DE 1995 •

Altera o Decreto nO ,..1.343, de 23 de

~~~~i~~~cia~~ 19~1' e dá outras

Art. 70 Ficam revogados os Decretos nOs 1.374, de 18 de jane.iro
de 1995, 1.391, de lO de fevereiro de 1995, 1.427, de 29 de Ilarço
de 1995, 1.453, de 11 de abril de 1995, e 1.458, de 18 de abril de
1995.

Bras11ia,
Repiíblica.

de abril de 1995; 1740 da Independência e 1070 da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro MalDn

IlECRETO N' 1.391. IlE 10 IlE FEVEREIRO- DE 1995

Altera o Decreto o" 1.343. de 23 de dezembro de 1994
pua incluir 05 velculos que especifICa na Lista de
Exceçio 1 Tarifa Externa Comum, c di outraa
provid!nciu.

o PRESIDENT& DA REPÚBLICA. no U$O das alribuiçllcs que lhe conf...... OI w.
84, incisos n c IV. c 153. § I", da Constituiçlo. c tendo em mta o disposto no Tratado de AssunçIo
promulpdo pelo Decreto rf 350, de 21 ele novembro ele 1991. c OIcolCndimcolOS havidos no tmbllO do
ConJclho do Mercado Comum em Ouro I'n:to. objeto di DccisIo n" 22194. de 17 ele dezembro de t994.

PROJETO DE LEI N~ 3"531, DE 1997
(Do Sr. Airton Dipp)

Dá nova redação ao § 2Q do art. 12 da Lei nQ 7.433, de 18 de
dezembro de 1985, que dispõe sobre os requisitos para a
lavratura de escrituras públicas ,e dá outras providências.



Agosto de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA.DOS DEPUTADOS Sábado 23 24869

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
II)

o Congresso Nacional, decreta:

Art. 1°. O § 2° do artigo 1° da Lei n° 7.433, de 18 de
dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° ·..
.......................................................
§1° ·····•..••·•
§ 2°. O tabelião consignará no
ato notarial, a apresentação do
documento comprobatório de
quitação do imposto sobre
transmissão inter-vivos e das
certidões referentes a quitação dos
demais tributos que recaiam sobre o
imóvel, os feitos ajuizados, os
ônus reais, ficando dispensada
sua transcrição".

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

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

Justificativa

A alteração que ora se propõe ao § 2° do art. 1° da Lei
7.433/85, visa especificar' claramente qual o dever do
oficial tabelião quando da escrituração pública de
transmissão imobiliária, ao tempo que visa impedir que se
opere transmissões de titularidade imobiliárias quando
ainda subsistirem débitos fiscais decorrentes do direito
sobre a coisa.

A norma vigente tem ocasionado divergência
interpretativa no âmbito cartorário, ainda que o Decreto nO
93.240/86 ao regulamentar a Lei 7.433/85, tenha
detalhado quais as certidões que devem ser apresentadas
para a transmissão imobiliária.

Há que se deixar claro ao tabelião que seu dever é de
atestar publicamente que o transmitente estará, naquele
ato, transmitindo o imóvel sem qualquer ônus, fiscais ou
não, e de participar do processo administrativo fiscal
tendente a apurar os créditos fiscais, e não o de
simplesmente fazer consignar que o transmitente
apresentou documentos e certidôes, sejam elas negativas ou
positivas de inexistência de débitos fiscais ou de qualquer
outra natureza.

Pensamos que com a presente alteração ficará indene
de dúvidas qual o comportamento esperado quando das
transmiasões imobUiárias.

Na prática, hoje, a quase totalidade dos tabeliães e
cartórios estão atentos ao que dispôe o Decreto
supramencionado. Apesar disso, a presente proposta tem o

escopo de melhorar o texto legal, a fim de impor maior rigor
a uma pequena parcela que, eventualmente, vem
cometendo omissões na conferência sobre a existência de
ônus nos imóveis negociados.

Entendemos por fim, que toma-se desnecessária a
transcrição dos documentos e das certidões em face destes
-.Jnstes propostos na redação do referido dispositivo, bem
como por dispor o tabelião de fé pública. Ademais, a
obrigatoriedade da transcrição acarretaria em aumento no

custo do serviço cartorial e, assim, o acréscimo de mais
dificuldades para os interessados no negócio imobiliário.

,
Faço questão, ainda, de ressaltar que a presente

proposição atende a uma sugestão do Deputado Estadual
Ciro Simoni, do PDT gaúcho, que está preocupado com a
melhor regulamentação desta matéria.

Pelas razões supramencionadas, contamos com o apoio
dos ilustres Parlamentares para aprovação deste projeto de
lei.

Sala das Sessões, em 19 de agosto de 97.

AWJ
,,r-· ./) . j /1 II

"'." / /. rlff' (f( 'i!"'
DJpp //

Deputado Federal I .
//

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

LEI N° 7.433 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1985

DISPÓE SOBRE OS REQUISITOS PARA A
LAVRATURA DE ESCRITURAS PÚBLICAS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. l° - Na lavratura de 'atos notariais, inclusive os relativos a
imóveis, além dos documentos de identificação das partes, somente
serão apresentados os documentos expressamente determinados nesta
Lei.

§ 1° - O disposto nesta Lei se estende, onde couber, ao instru
mento particular a que se refere o Art. 61 da Lei número 4.380, dé 21
de agosto de 1964, modificada pela Lei número 5.049, de 29 de junho
de 1966.

§ 2° - O tabelião consignará no ato notarial a apresentação do
documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão
inter vivos, as certidões fiscais, feitos ajuizados, e ônus reais, ficando
dispensada sua transcrição.

§ 3° - Obriga-se o tabelião a maÍ1ter, em cartório, os documen
tos e certidões de que trata o parágrafo anterior, no original ou em có
pias autenticadas.

DECRETO N° 93.240 DE 09 DE SETEMBRO DE 1986

REGULAMENTA A LEI N. 7.433, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 1985, QUE "DISPÓE SOBRE
OS REQUISITOS PARA A LAVRATURA DE
ESCRITURAS PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Art. 10 - Para a lavratura de atos notariais, relativos a imóveis,
serão'apresentados os seguintes documentos e certidões:
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I - os documentos de Identltlcação das partes e das demais pes
soas que comparecerem na escritura pública, quando julgados neces
sários pelo Tabelião;

JI - o comprovante do pagamento do Imposto sobre a Transmis
são de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos, quando incidente
sobre o ato, ressalvadas as hipóteses em que a lei autorize a efetivação
~o pagamento após a sua lavratura;

III - as certidões fiscais, assim entendidas:
a) em relação aos imóveis urbanos, as certidões referentes aos

tributos que incidam sobre o imóvel, observado o disposto no § 2°,
deste artigo;

b) em relação aos imóveis rurais, o Certificado de Cadastro
emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
INCRA, com a prova de'quitação do último Imposto Territorial Rural
Lançado ou, quando o prazo para o seu pagamento ainda não tenha
vencido, do Imposto Territorial Rural correspondente ao exercicio
imediatamente anterior;

IV - a certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias, relati
vas ao imóvel, e a de ônus reais, expedidas pelo Registro de Imóveis
competente, cujo prazo de validade, para este fim, será de 30 (trinta)
dias; ..

V - os demais documentos e certidões, cuja apresentação seja
exigida por lei.

§ 1° - O Tabelião consignará na escritura pública a apresenta
ção dos documentos e das certidões mencionadas nos incisos lI, m,
IV e V, deste artigo.

§ 2° - As certidões referidas na letra a, do inciso m, deste arti
go, somente serão exigidas para a lavratura das escrituras públicas que
impliquem a transferência de domínio e a sua apresentação poderá ser
dispensada pelo adquirente que, neste caso, responderá, nos termos da
lei, pelo pagamento dos débitos fiscais existentes.

§ 3° - A apresentação das certidões previstas no inciso IV, ~este
artigo, não eximirá o outorgante da obrigação de dc;plarar na escntura
pública, sob pena de responsabilidade civil e penal, a existência de
outras ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e de
outros ônus reais incidentes sobre o mesmo.
......................................................................................, .
................................................................................................................

PROJETO DE LEI N2 3.532, DE 1997
(Do Sr. Gonzaga P'ldrlota)

Dispõe sobre o incentivo fiscal na área do Imposto de Renda de
Pessoas Jurídicas.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) 
ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta.

Art. I' As doações de pessoas jurídicas para escolas públicas

poderão ser deduzidas em dobro, no cálculo para detenmnação do imposto de renda.

Parâgrafo único. A dedução prevista no l<!Illit nlio poderá diminuir

o imposto a pagar em mais do que 15% (quinze por cento) de seu valor original.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçl!o.

JUSTIFICAÇÃO

É repetitivo bater na mesma tecla de que este Pais carece de
educaçlio e cultura. Mormente daquela.

É sabido o problema crônico do analfabetismo, que grassa há

séculos no Brasil. As medidas que se têm tomado para combatê-lo são - é cristalino - nlio

inteirameme satisfatórias. Haja vista o famigerado Mobral. Embora tClÚU\deixado alguns

resultados auspiciosos, deixou também, com se viu pelos indicadores de sua avaliaçao,

algo a desejar em termos do que se chama analfabetismo funcional (o sujeito lê "Ivo viu a

uval! e liA ave põs o ovol!, e, no que tange a escrever, mal assina o nome).

A rigor, o problema educacional não se restringe a ler e escrever.

Feliz ou infelizmente o mundo moderno toma~se a cada vez mais e mais complexo. Se o
desemprego aumenta, mesmo em países melhor educados (como, por exemplo, os

Europeus), que dizer dos menos desenvolvidos?

Doutro ângulo de análise, educação nlio é um problema de

erudição - mero acréscimo infonne de conhecimento -, senão de cultura, em tennos de

acesso a bens não só ~ateriais, qQC também às "coisas do espírito". Porque política,

democracia, segurança jurídica bem como outros contados valores fundamentais em

sociedades que se levam il sério, são, a rigor, problemas educacionais.

Assim, Educação não é tão-só instroção.~ vem de JlJI=
dirigir, orientar o educando, qual aeroplano, até o fim da pista de decolagem, para que alce

'vôo solo. Livre, mas responsável, autônomo, mas iIiserido no todo social, conhecedor de

seus direitos, mas igualmente de suas obrigações. Nlio é à toa que a~ grega,

expressão da~ latina nada mais é que formação política do cidadão, em seu

sentido mais amplo.

Ora, para levar isso a cabo, nada melhor que o Estado. O diálogo

platônico"A República", ao contrário do que muitos pensam, é mais bem um tratado sobre

educação que sobre política. Trata-se de como o Estado educa, "pré-para". antecipa a vida

do cidadão enquanto tal. Em suma, incute-lhe os valores básicos ao humano, que os há

(debalde certos "relativismosll menos confessáveis, que ao menos o ocidente os não tem

digeridos): respeito à vida, aos direitos alheios, às opiniões divergentes, etc., para citá-los
apenas alguns.

São idos os tempos em que a escola pública brasileira era, na

média, bem superior às particulares. Estas, em boa parte, têm tendência a ensino técnico,

pragmático e imeciiatista. Urge, entretanto, ensinar tanto a pensar como a fazer; e nlo

apenas a fazer. Trata-se de problema de inventividade, de criação, de traçado até mesmo,

de corte fundador, de' "tuming point", enfim, de camonianos "engenho e arteu. Da debacle

do mesmo, do fim do simulacro, do aDeus à cópia.

Para o Estado cumprir este papel formativo é mister dinheiro e
nesse efeito, "simplesmente" angariar funDOS para as escoJas públicas é o es~po precípu~
de nossa proposta, por demais auto-explicativa. Cumpre, no entanto, apenas acrescentar

que o limite que neJa se preco~iza é desprezível em tennos de custolbeneficio, em face dos
enonnes beneficios que trará.

Ante isso, contamos com o endosso de nossos ilustres Pares do
Congresso Nacional, para sua devida aprovação.

r·
SaladasSessõ~,em2ldeOt de 1997.

\ .'\ C.~·
~~~~~a~(

\ I '.\ \

PROJETO DE LEI N! 3.534, DE 1997
(Do Sr. Osmânio Pereira)

Acrescenta parágrafo ünico ao art. 12 da Lei n2 6.839, de'3D de
outubro de 1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas
entidades fiscalizadoras do exercício de profissOes.

(AS COHISSOES DE TRABALHO, DE ADHINIS1'RAÇ1!O E SERVIÇO POBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)
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oCongteSso Nacional decrcla:

Art. I·. o artigo 1° da Lei nO 6.839, de '30 de outubro de 1980
passa a vigorar acrescido do seguinte patágrafo único: '

"Art l° .

Parágrafo único. Se os serviços prestados pe1as empresas

abrangerem mais de uma atividade básica, estaria elu obrigadas,

bem como seus reprcsen1lmtes legais, a registratem-se nu

entidades de fiscalizaçlo do exerclcio profissional respectivas à
área de compet!ncia de cada atividade.

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

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

JUSTIFICAÇÃO

Temos observado que a redaçlo da Lei nO 6.839180, obje.to do

presente projeto de lei, tem causado cer1ll pol!mica, inclusive no imbito dos tribllllais, 110

que se refere ao registro de empresas e profissionais por elas responMveis nos conselhos

de fiscalização profissional, em razão de sua atividade básica.

A pol!mica tem se dado quando determinada empresa possui qmis

de uma atividade básica entre seus objetivos sociais devidamente regiSlIlldos.

Neste sentido, a proposiçlo apenas pretende adequar o texto atual

da lei, estabelecendo que, sendo mais de uma a atividade básica da empresa, deVCIá ser

providenciado o registro em cada um dos respectivos conselhos que tenham ingerência

sobre as atividades prestadas.
Conscientes de que a proposta em tela visa sanar uma defici!ncia

verificada na prática, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares em sua

aprovaçlo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI 6.839 DE 30 DE OUTUBRO·DE 1980

DISPÕE SOBRE O REGISTRO DE EM
PRESAS NAS ENTIDADES FISCALIZA
DORAS DO EXERCÍCIO DE PROFIS
SÕES.

Art. 10 - O registro de empresas e a anotação dos profissionais
legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas en
tidades competentes para a fiscalização do exerclcio das diversas pro
fissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual
prestem serviços a terceiros.

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 30

- Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N!! 3.535, DE 19.97
(Do Sr. Osmllnio Pereira)

Dispõe sobre a colaboração de interesse público entre o Estado e
as igrejas e cultos religiosos, na forma do art. 19, inciso I,
da Constituição' Federal.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I· A colaboração de interesse público entre o Estado e as

confissões religiosas dar-se-á na fonna desta Lei.

Art. 2· É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios subvencionar cultos religiosos e igrejas, bem como embaraçar-lhes o

funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou

aliança.

Art. 3· A colaboração de interesse público pode dar-se, entre

outras formas, através de convênios e acordos para o funcionamento de estabelecimentos

de ensino, campanhas de alfabetização, de saúde preventiva, de defesa civil e de outras

atividades de solidariedade social.

Parágrafo único. Lei específica poderá conceder beneficio fiscal

aos contribuintes que colaborarem nas atividades de solidariedade social, at~didos, entre

outros, o disposto nO § 6° do art. 150 da Constituição, e as nonnas legais referentes ao

tributo.

Art. 4· A colaboração de interesse público entre entidades estatais

e religiosas não produzirá material de propaganda ou proselitismo religioso, poUtic.o ou

eleitoral, e cineÍr-se-á aos objetivos de solidariedade social.

Art. 5· Não é pennitido às entidades re1igiosas càbrar dos seus

fiéis, em nome do poder Público, nem a este, em nome daquelas, dízimos ou outra fonna

de contribuição para financi~ento das atividades de solidariedade social, executadas de

comum acordo.

Art. 6· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

o objetivo deste Projeto de lei é regulamentar o art. 19, inciso I, da

Constituição Federal, em especial, no'que se refere à colaboração de interesse público

entre as entidades estatais e as igrejas e"clIltos religiosos.

Há necessidade de explicitar em lei os limites e condições da

colaboração entre o Estado e as religiões, tendo em vista as disposições constitucionais e a

tradição de separação, liberdade e i~dependência entre o Estado laico e democrático e os

cultos religiosos em geral.

o Projeto ao mesmo tempo que enfatiza a conveniência de

colaboração no interesse público, visando aos objetivos da solidariedade social, torna

explicita a proibição de uso da atividade conjunta com finalidades de propaganda ou
proselitismo, quer de natureza religiosa, quer política, quer eleitoral.

.... proposta admite que lei específica venha a conceder beneficio

tributário a contribuintes que se disporÍham a prestar apoio fmanceiro às atividades

coqjuntas de solidariedade social, ressalvlll1do-se as nonnas gerais de direito tributário que

enquadram ..matéria.

No art. 2°, o Projeto repete as vedações constitucionais de

subvencionar o Estado às entidades religiosas, bem como de embaraçar-lhes o

funcionamento, ou de manter com elas ou com seus representantes relações de

dependência ou de aliança. Um possível beneficio tributário nessa área não deverá ferir

esses parâmetros constitucionais.

Do mesmo modo, o art. 5° previne qualquer interferência ou

promiscuidade de natureza tributária entre o Poder Público e entidades religiosas, a fim de

se evitar qualquer retrocesso histórico que venha a afetar as limitações, bem como o
monopólio, do poder de tributar do Estado.

Espero contar com o apoio dos nobres congressistas para a

aprovação deste Projeto de lei.

SaladasSessões,em d~e de 1997 . ..t1/vf/F1
_ o====::::---irn'~' ~.J \ ".

VWJM \IR -u.,::~
-DepUtado OS 10 PEREltl
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANJ:XADA PELA
COORDÉNAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO 111
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO I
Da Organização Político-Administrativa

.............................................•..................................................................

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, em
baraçar-lhes o· funcionamento "ou manter com eles ou seus re
presentantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma
da lei, a colaboràção de interesse público;
................................................................................................................

TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO II
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao con
tribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios.

..§.6~ Q!1~lquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a im
postos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente
as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2°, XII,.g.
.................................................................................................................
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IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Em virtude da escassez de recursos e do volu
me de pedidos, a comissão bipa,rtite estadual achou
conveniente confrontar os relatórios regionais com
os recursos cuja liberação já havia sido autorizada
pelo Exm.!2 Sr. Governador do Estado, referentes a
audiências públicas regionais, evitando assim a relo
cação de recursos, permitindo que fossem atendidos
aproximadamente 600 Municípios em todo o Estado
de Minas Gerais.

O relatório final, detalhado e com a descrição
de todas as ações, foi enviado ao Ministério da Saú
de e aprovado pela comissão intergestora, sendo
submetido ao Conselho Estadual de Saúde, com-

Tem a palavra o Sr. Osmânio Pereira
O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - 'MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.'s e
Srs. Deputados, recebi ontem do Secretário de Esta
do da Saúde de Minas Gerais, Dr. José Rafael Guer~
ra Pinto Coelho, correspondência, que gostaria fosse
arquivada nos Anais desta Casa, respondendo a in
fundadas denúncias divulgadas pela imprensa de ir~

regularidades no uso de recursos do Reforsus por
aquela Secretária.

As denúncias, totalmente desprovidas de fun~

damentos e de provas materiais, conforme exposto
na carta pelo Sr. Secretário da Saúde, comprovam a
irresponsabilidade de alguns na divulgação de notí
cias falsas. As questões apontadas dizem respeito
aos critérios de contemplação utilizados pela Secre
taria de Estado da Saúde de Minas Gerais na sele
ção dos Municípios.

Lembramos que foram inicialmente fixados um
valor médio per capita por região de saúde, evitan
do pedidos exagerados dos Municípios, em virtude
do montante de recursos do Estado.

A seleção do Municípios passou por uma co
missão bipartite regional composta de repre
sentantes dos Municípios e do Estado que selecio
nou os Municípios e determinou as prioridades a se
rem atendidas. Em seguida, as propostas aprovadas
no âmbito regional foram reexaminada~ por uma co
missão bipartite estadual, conforme determinação do
próprio Ministério da Saúde, que é composta de sete
membros titulares e sete suplentes que repre
sentam os Municípios, as macrorregiões do Estado,
as correntes político-partidárias e um número igual
de representantes da Secretária de Estado da Saú
de.
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O SR. PRESIDENTE (B. Sá) - Finda a leitura posto de 52 membros de Minas Gerais, e aprovado
do expediente, passa~se ao na reunião de 9 de junho de 1997.

Os recursos destinados ao Estado foram de 10
m"hões de reais para a conclusão do Pronto-Socor
ro de Venda Nova, para atender à demanda do aten
dimento de urgência de 4 milhões de cidadãos da re
gião metropolitana de Belo Horizonte, e 4 milhões de
reais para a Fundação do Estado de Minas Gerais,
que tem sob sua responsabilidade 22 unidades hos
pitalares de referência regionais.

Concluindo, Sr. Presidente, a situação de Mi
nas Gerais é de absoluta igualdade em relação aos
demais Estados da Federação, sendo que até o mo
mento não houve liberação de recursos para ne
nhum deles, o que toma absolutamente infundadas
as afirmações de desvio de recursos.

As afirmações de algumas pessoas de que os
recursos da saúde estariam sendo pulverizados de
monstram o total desconhecimento desses indiví
duos sobre as mudanças estruturais por que passa
o sistema de saúde pública, que consiste exatamen~

te na sua interiorização e microrregionalização atra
vés dos consórcios de saúde, permitindo ao cidadão
um atendimento digno e sem necessidade dos des
locamentos em busca de cuidados médicos.

Os consórcios de saúde, Sr. Presidente, Sr.ªs
e Srs. Deputados, são uma das metas a serem al
cançadas pelo novo sistema de saúde para melhorar
a qualidade dos serviços através de consórcios inter
municipais e interestaduais de saúde, possibilitando
que os hospitais, as emergências e os serviços es
pecializados de deteJTt1inada região atuem de manei
ra integrada e coordenada, melhorando assim, o
atendimento à população.

Sr. Presidente, gostaria ainda de pedir a trans
crição nos Anais desta Casa da carta do Secretário
Estadual de Saúde e relatar o encontro que tive, na
última terça-feira, com o Sr. Ministro da Saúde, Car
los de Albuquerque, quando S. Ex.!! também nos
passou este mesmo relato de que, até este instante,
não foram para Minas Gerais recursos financeiros do
Reforsus. O Ministro não autorizou nenhuma comis
são oficial a ir a Minas Gerais para fazer qualquer in
vestigação sobre os critérios de distribuição. Ele re
cebeu aquilo que foi produzido lá em Minas Gerais
através dessa comissão bipartite, já consultou o
Banco do Brasil, que é o órgão que vai liberar os re
cursos provenientes do Banco Mundial, e até este
instante a situação é de absoluta normalidade em
Minas Gerais.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer
que há um grande equívoco em toda essa discussão
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pela imprensa mineira. Está absolutamente tranqüila
a situação da saúde em Minas Geráis.

CARTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Belo Horizonte, 19 de agosto de 1997

Prezado Deputado,
Vimos, por meio desta, e em atenção às acu

sações irresponsáveis e difamatórias proferidas atra
vés da imprensa, levar ao conhecimento de V. Ex.!! a
verdade sobre o programa Reforsus, bem como os
critérios de seleção dos municípios contemplados.

Em primeiro lugar, com relação aos critérios de
contemplação, lembramos que foi inicialmente fixado
um valor médio per capita por região de saúde, para
nortear a discussão dos municípios envolvidos e evi
tar pedidos exagerados à vista do montante de re
cursos do Estado.

A partir daí, cada comissão bipartite regional,
composta por representantes dos municípios e do
Estado, elencou e ranqueou as suas prioridades.

Essa proposta aprovada no âmbito regional foi
(eexaminada por uma Comissão Bipartite Estadual,
conforme determinação do próprio Ministério da
Saúde, comissão esta composta por sete membros
titulares e sete suplentes - diga-se de passagem
representando municípios de todas as macrorregiõ
es do Estado e todas as correntes político-partidá
rias, e igual número de representantes da SES.

Tendo em vista a escassez de recursos em
face do volume de p-edidos, esta Comissão Bipartite
houve por bem confrontar os relatórios regionais
com os recursos cuja liberação já havia sido autori
zada pelo Exm.!2 Sr. Govemador do Estado, referen
tes às audiências públicas regionais, evitando assim
a realocação desnecessária de recursos. Pudemos,
assim, atender a aproximadamente 600 (s,eiscentos)
municípios em todo o Estado.

O Relatório Final Enviado ao Ministério da Saú
de foi Aprovado à Unanimidade por esta Comissão
Intergestores.

Posterioonente, o relatório final foi Submetido
ao Conselho Estadual de Saúde. E Aprovado na
Reunião de 9-6-97. Lembramos a V. Ex.!! que o
Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais é
composto por 52 membros das máis diferentes ten
dências políticas, além de representantes dos diver
sos seguimentos da área de saúde e usuários.

Em segundo lugar, em relação ao montante de
recursos que tocou ao Estado, lembramos que fo
ram destinados R$10.000.000,OO (dez milhões de
reais) para a conclusão do Pronto Socorro de Venda

Nova, prioridade maior do Governo do Estado e pela
própria bancada federal do Estado, que chegou a
aprovar emenda coletiva de igual valor ao OGU/97.
É mais do que notório que esse hospital, do mesmo
porte do Hospital João XXIII, será referência para o
atendimento de urgência de 4 milhões de cidadãos
da região metropolitana de Belo Horizonte, perfazen
do 25% da população do Estado.

Além disso, foram destinados à FHEMIG 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
R$4.000.000,OO (quatro milhões de reais) para in
vestimentos diversos, lembrando sempre que a Fhe
mig é a maior rede hospitalar do Estado, com 22 uni
dades, todas elas de referência regional.

Finalmente, a situação de Minas Gerais é de
absoluta igualdade em relação a todos os demais
Estados da Federação, sendo que, até o momento,
não houve qualquer liberação de recursos para ne
nhum deles, sendo até risíveis afirmações de desvio
de recursos.

Afirmações segundo a qoal os recursos esta
riam sendo "pulverizados" só podem provir de pes
soas que não conhecem saúde pública e a realidade
aflitiva da capital do Estado e das cidades-polo e
que defendem a aplicação centralizada de recursos,
ignorando que a grande revolução por que passa a
saúde pública consiste, exatamente, na sua inte
riorização e microrregionalização, através dos Con
sórcios de Saúdé, permitindo ao cidadão um atendi
me" o digno sem submeter-se a desumanos deslo
camentos em busca de cuidado médico.

A forma de trabalho por nós adotada, como de
resto pelo Governo Eduardo Azeredo, rompe com al
gumas práticas ultrapassadas que certamente que
remos ver abolidas da política nacional. Critérios
como os da Lei Minas por Minas ou do Programa
Farmácia Essencial, ou dos demais programas desta
pasta, dentre os quais o Reforsus, que agraciam mu
nicípios segundo critérios técnicos objetivos, inde
pendente da cor partidária ou da interferência políti
ca, certamente descontentam àqueles que, historica
mente, vivem a custa de práticas clientelistas e de
favorecimento, em troca de votos, e que interpretam
a conduta de pessoas honradas pelas suas próprias
atitudes.

Ao ensejo, renovo a V. Ex.!! os meus votos de
respeito e consideração. - José Rafael Guerra Pin
to Coelho, Secretário de Estado de Saúde.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.l!s e
Srs. Deputados, estamos vivendo uma situação bas
tante complexa aqui no Distrito Federal. Vejo nos jor-



Tenho dois volumes de um documento, Sr.
Presid~nte, o qual não vou revelar de público agora.
São documentos com os quais um jornal importante
da cidade está para produzir uma matéria onde va
mos mostrar para o Brasil inteiro como se fabrica um
marajá.

Resolvi entrar nesta questão e vamos provar
como se consegue fabricar um marajá no Brasil. Já
temos toda a documentação desde o dia em que o
elemento entrou no serviço público até a data de
hoje e vamos provar efetivamente como se fabrica
um marajá no Brasil. É um marajá que foi fabricado
aqui no Distrito Federal. Vamos dar o nome, as ca
racterísticas e a situação que o sujeito vive hoje.
Quem sabe, isso servirá para os outros Estados
também fazerem investigações de como vivem os
seus marajás.

Tenho notícia de que há um coronel da Polícia
Militar do Espírito Santo que ganha 50 mil reais.
Esse deve ser o pai de todos os marajás.

Portanto, esta é uma realidade dura que os Es
tados vivem, e precisamos limitar esta farra.

A SRA. ,RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES)
Sr. Presidente, Sr.!ls e Srs. Deputados, quero nesta
manhã fazer o registro de um trabalho que se vem
desenvolvendo desde 1995, intitulado Devotionalia,
que está em exposição no Salão Negro do Congres
so Nacional desde o último dia 6 de agosto e que se
encerra hoje.

O Projeto Devotionalia é de autoria de dois ar
tistas plásticos, o brasileiro Maurício Dias e o suíço
Walter Riedweg, tem o apoio do Unicef e Unesco e
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nais de hoje o pedido - mais um, entre centenas que rado, honesto, que está recuperando a qualidade de
já estão tramitando por aí - de impeachment do vida dos brasilienses, que está dotando esta cidade
Governador Cristovam Buarque. E por que estão pe- de uma administração séria e competente. Vamos
dindo o impeachment do Governador Cristovam ver se eles terão a capacidade de cassar o mandato
Buarque. E por que estão pedindo o impeachment do Governador Cristovam Buarque por não estar pa-
do Governador Cristovam Buarque? Exatamente gando a cerca de mil marajás desta cidade. Vai ser
porque o Govemador Cristovam Buarque, c9m a uma bela luta. É muito bom até para a opinião públi-
responsabilidade que tem, teima em colocar as con- ca disso tomar conhecimento.
tas do Distrito Federal em dia, e para isso tomou me- Entendo també!TI, Sr. Presidente - já manifes-
didas que naturalmente desagradam a alguns, tei isto na minha bancada e quero fazê-lo em público
como, por exemplo, cerca de mil servidores do Dis- - que foi um erro da bancada do Partido dos Traba-
trito Federal que estão insatisfeitos porque o Gover- Ihadores ter votado contrariamente ao subteto. É im-
nador Cristovam Buarque limitou o teto salarial em portante que agora, no segundo turno, revejamos o
Brasília a 6 mil reais e não vi.nha pagando mais do nosso voto enquanto bancada e votemos o direito de
que esse valor a todos eles. O Governador,. que re- os Estados também criarem os seus tetos salariais.
cebe 6 mil reais por mês, baixo~ ~m decreto dizendo É importante que esteja contido na Constituição bra-
que nenhum funcionário do Distrito Federal iria ga- sileira que os Estados podem estabelecer os seus
nhar mais do que esse valor. tetos salariais. Afinal de contas, os Governadores é

Cerca de mil servidores, Sr. Presidente, estão que sabem qual é o salário que o Estado pode pa-
acima desse teto. Inclusive há entre eles alguns que gar.
podemos classificar como marajás. São servidores
que estão ganhando até 20 mil reais. O pior é que
esses servidores ganham 20 mil reais e a sua produ
tividade é muito baixa, é quase nada.

Portanto, esses servidores se sentiram no di
reito de ir à Justiça e conseguiram - o que é lamen
tável - que fosse" paga essa quantia fabulosa a es
ses marajás do serviço público do Distrito Federal.

O Governador agora tem duas opções: ou
paga aos marajás, fazendo o que determina a Justi
ça, tirando dinheiro da merenda escolar, do medica
mento dos hospitais, das escolas, da segurança pú
blica, das obras de saneamento na cidade, ou conti
nua a não cumprir a determinação judicial, mantendo
o serviço público, especialmente para as camadas
mais carentes da cidade.

Eu, particularmente, defendo que o Governa
dor não pague aos marajás. Um salário de 6 mil
reais é muito alto em qualquer lugar do mundo. Não
há nada que justifique uma pessoa receber 20 mil
reais do Estado, principalmente um Estado que não
tem mecanismos para medir a produtividade dessas
pessoas.

Portanto, eu, particularmente, e o meu partido,
o Partido dos Trabalhadores, defendemos que o Go
vernador do Distrito Federal não cumpra essas deci
sões de pagar a esses marajás, em detrimento das
camadas mais carentes e mais pobres de nossa ci
dade.

Que venha o pedido de impeachment. Vamos
enfrentá-lo na Câmara Distrital e ver se eles têm co
ragem de cassar o mandato de um Governador hon-
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contou com a participação de 600 crianças carentes Hoje, no final do dia, às 18h, como Coordena-
do Estado do Rio de Janeiro. Os artistas trazem a dora da Frente Par1amentar, vou encerrar a exposi-
esta Casa, apoiados pela Frente Par1amentar pela ção com a última teleconferência, mas o Projeto De-
Criança, o resultado de quatro meses de trabalho, votionalia não acaba de todo, pois prevê, além da
realizado por meio de uma oficina de arte'ambulante busca de solidariedade, de reflexão e de ação atra-
que percorreu dezoito comunidades carentes, ruas e vés de políticas públicas, inclusive do próprio Con-
favelas cariocas, documentado em mais de cinqüen- gresso Nacional, a busca de recursos, pedindo ao
ta horas de vídeo. Ministério da Previdência, através da Secretária de

São 1 mil e 276 ex-votos - cópias de cera Assistência SOCial, Dr.ll Lúcia Vânia, apoio para o
branca de pés e mãos de meninos e meninas que Projeto MPrevenindo o Ato Infracional", da Fundação
representam seus sonhos e desejos. Um trabalho São Martinho, que fará o desligamento da Fundação
que, na sua simplicidade, faz úm apelo à sociedade dos adolescentes em situação de risco e que estão
brasileira, e sua andança, que começou no Rio de próximos de completar dezoito anos. O que é isso?
Janeiro, passou pela Suíça (Genebra, Lucena e Ba- São aqueles garotos e garotas que, por serem víti-
siléia), Holanda (Haia), e Alemanha (na Conferência mas de uma sociedade perversa, estão furtando, ge-
Internacional da Unesco, em Hamburgo), culminan- ralmente para matar a fome, estão cheirando cola
do em Brasília, traz à reflexão da nossa sociedade a para amenizar sua angústia, sua carência afetiva,
importância do alerta que essas crianças fazem a to- existencial, e estão hoje em entidades de apoio, de
dos nós, brasileiros, pedindo oportunidade de educa- retaguarda.
ção, de saúde, de um lar, para que possam usufruir A Fundação São Martinho teve no Betinho um
ali de afeto, de carinho, para ter ajuda em sua forma- grande precursor, que propulsionou a ânsia por cida-
ção. dania de todos os brasileiros. Essa entidade acolhe

Essa exposição retrata a angústia vivida pelas meninos e meninas adolescentes, inclusive infrato-
crianças cariocas, mas representa também a angús- res, e os que estão por completar dezoito anos e es-
tia das milhares de crianças que perambulam pelas tão se desligando da Fundação muitas vezes não
ruas do Brasit e de outros países onde a questão so- vislumbram oportunidades de reintegração na socie-
cial não é tratada com a devida importância, tornan- dade, como cidadão, trabalhando, estudando, e con-
do extremamente ruim a condição de vida das crian- tribuindo para o crescimento deste País.
ças, as quais, principalmente em nosso País, são O projeto da Fundação São Martinho é essa
seres absolutamente vulneráveis. mão estendida, firme, que guiará esses jovens para

Na apresentação de Devotionalia na Europa, a cidadania em sua reintegração, prevendo moradia
as crianças daquele lado do mundo, chamádo de de- para 9sses adolescentes (em forma de república),
senvolvido, tiveram contato mais de perto com a rea- acompanhamento no trabalho, profissionalização e
Iidade das crianças brasileiras. E essa integração apoio para subsistência se o emprego não for sufi-
traz também a importância da solidariedade interna- ciente, dentre outros pontos. .
cional. Sr. Presidente, agradecendo a V. Ex.ª a tole-

No entanto, tenho a convicção de que a solida- rância com o tempo, faço um apelo à Dr.ª Lúcia Vâ-
riedade primeira tem de vir de nós, brasileiros. São nia, pois esse projeto da São Martinho já está em
filhos da nossa Pátria, são crianças e adolescentes suas mãos, e também ao Ministro Rinhold Stepha-
que esperam da sua existência a oportunidade da ci- nes, para que sejam não apenas analisados, mas
dadania. Faço este registro cumprimentando os ar- efetivados os recursos, pois uma parte já foi garanti-
tistas autores do projeto, bem como todos os que da por organismos internacionais.
participaram do evento, inclusive os membros da Encerrando, registro também a realização esta
Frente Par1amentar pela Criança, que participaram s~mé:lna, no Centro de Convenções de Brasília, da
das teleconferências via Internet, falando ao vivo do 2i Conferência Nacional dos Direitos da Criança e
Salão Negro com crianças do Rio de Janeiro, de do Adolescente, da qual participaram cerca de 900
onde entidades não-governamentais que atuam com pessoas', sendo 529 delegados de todo o País e que
programas de acolhida e assistência a crianças ca- teve como questões centrais a eliminação do traba-
rentes também fizerám suas perguntas, esclarece- lho infantil, o ato infracional e medidas socioeducati-
ram suas dúvidas sobre nossa atuação enquanto vas, violência e exploração sexual, Conselhos Tute-
Parlamentares na busca da cidadania que tanto que- lares e orçamento e fundos. Com relação ao primei-
remos para nossas crianças e adolescentes.Jo ponto, que considero primordial, foram levantados
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argumentos fundamentais contra o trabalho infantil, Intf~mo deixa ~ cadei~ da ~r~sidência, ~ue

como o fato de a criança ser uma pessoa em desen- ..é ocupada pel? Sr. ChIco VIgilante, § 2. -do
volvimento e não poder ser submetida a nenhum tipo art. 18 do .Reglmento Interno.
de exploração ou atividade danosa ou penosa a O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) _ Con-
esse desenvolvimento, a ce~tralidade da escola e_n= cedo a palavra ao Sr. Deputado B. Sá.
quanto espaço de formação Intelectual e preparaçao O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora-
para uma vida _mais dig~a, e_ o trabalho com? um va- dor.) _ Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, desde
lor de promoçao e reahzaçao humana e nao como ontem Teresina é sede de mais um encontro dos Se-
forma de exploração e ~propriaç~o de ~ucros. . cretários tI(lunicipais de Saúde de todo o B~asil, nota-

No que diz respeito ao ato Infracional, fOI dada damente os das Capitais. Ontem, esteve la o Secre-
ênfase na conferência às denúncias das péssimas tário Executivo do Ministério da Saúde, Sr. Barjas
condições a que estão submetidc:s ~s ~do.le~ce~tes Negri. Está _prevista para amanhã, sábado, a visita
privados de liberdade. Com referencla a vlolencla e do Sr. Ministro da Saúde, Dr. Carlos de Albuquer-
exploração sexual, foi abordada a importânci~ .de que, a esse conclave, o que é plenamente justificá-
não fazermos uma análise moralista e Superficial. vel. Esse encontro de Secretários Municipais de
Trata-se de questão grave de ~ossa sociedade ~~ Saúde na Capital do meu Estado é parte .das come-
que não podemos centrar a açao somente nas Vltl- morações do aniversário da cidade, ou seja, dos 145
mas, pois se existe exploração sexual de nossas anos de emancipação e fundação, literalmente, de
meninas, existe um explorador. Não se trata de pros- Teresina.
tituição infantil. A exploração sexual vai além da di- Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, desejo
mensão da sobrevivên.ci~, pois ~uitas ve.~es a ~x- que esses profissionais da saúde que lá estão discu-
ploração ocorre no ~ropno ambiente _famlhar.. Alem tam os problemas dessa área, notadamente aqueles
disso, é preciso considerar a ~xploraçao. ?e. cnanças . que dizem respeito às Capitais, e façam uma refle-
e adolescentes de forma mais ampla, Ja que tanto xão sobre os problemas de maior dimensão que lhes
meninos quanto meninas são vítimas. Os.programas dizem respeito. E nem digo tanto sobre essa discre-
existentes têm centrado a ação nas meninas e pou- pância que continua se aprofundando cada vez mais
co se faz para ós meninos. , . A entre as ações previstas de cura e as ações eminen-

Por fim, Sr. Presidente, o Plenano da conferen- temente de promoção da saúde, a chamada preven-
cia também enfatizou a importância do estímulo e ção da saúde. Infelizmente, ainda não temos u~a
apoio à implementação dos Conselhos !ut:lares em política decididamente voltada para a verdadeira
todos os Municípios, propiciando cap~cltaçao e con- promoção da saúde. Os grandes gastos de saú~~
dições técnicas para seu melhor funcionamento, mo- continuam sendo feitos para combater a doença Ja
bilizando a sociedade para saber o que é u,:, ~o~s:- existente. Refiro-me, particularmente, problemas do
lho Tutelar. Além disso, foi denuncia?aAa ~lmInUlç~O próprio Estado do Piauí, com relação à atenção ao
de recursos públicos para a área da Infancla e da JU- doente.
ventude, o Governo Federal nã? tem pri~ri.zado essa Teresina congrega hoje cerca de 650 mil habi-
área, e inclusive o Fundo Nacional esta Inoperante tantes. O Piauí tem aproximadamente 2 milhões e
por falta de recursos. 700 mil habitantes. Sabe-se que 54% dos recursos

O Conanda deverá entregar ao Parlamento do Sistema Único de Saúde são gastos em Teresi-
brasileiro o relatório final da conferência, Sr.ªs ~ S~s. na, o que equivale a dizer que há uma desproporção
Deputados, pedindo que trabalhem~s de ~~nelra flr- brutal na relação população da Capital e demais ci-
me e decisiva no sentido de garantir a pnondade da dades interioranas, em torno de 220 Municípios.
criança e do adolescente brasileiros. Podemos ver, com muita freqüência, no interior

Felicito os delegados participantes da 2ª Con- do Estado do Piauí, hospitais sucateados, a rede de
ferência. Que possamos, em se~ desdobrament~, saúde praticamente abandonada, e o que pululam
garantir de fato escola para as cnanças e oportUnl- nos buracos das estradas do DNER daquele Estado
dade de estarem ao lado de suas famílias. E q~e são ambulâncias trôpegas, carregando doentes para
possamos sair da prioridade institucional para a pno- cima e para baixo, porque esses hospitais inte-
ridade real da infância em nosso País. rioranos, mesmo os considerados hospitais de ref~-

Era o que tinha a dizer. rência regionais, a sua imensa maioria, naquelas CI-
Durante o discurso da Sr.ª Rita Cama- dades pólo, estão também em precári~. situaçã~ ?e

t S 8 Sa' § 2 Q do art 18 do Regimento atendimento e com um grau de resolublhdade balxls-a, o r. . ,. .



São misérias que se multiplicam no Nordeste e
particularmente no Estado do Piauí e que não ser
vem absolutamente para nada, à não ser para gerar
insegurança na área da saúde. Tal fato estimula as
pessoas que residem naqueles rinções interioranos
a bater em retirada, incrementandb e fomentando o
êxodo danoso que tem, cada dia mais, acirrado os já
graves problemas sociais das periferias das urbes
não mais as de grande porte, mas as de pequeno e
médio portes por todo o interior do Páís.

Sr. Presidente, Sr:!!s e Srs. Deputados, posso
dizer que a Secretaria Municipal de Saúde de Tere
sina, tão bem dirigida pelo Dr. Sílvio Mendes, ínclito
Secretário de Saúde, é exemplar para o País, dentro
da administração operosa e bem-sucedida do Prefei
to Firmino Filho, do meu partido, o PSDB.

Por conseguinte, espero que, nesse encontro
de Secretários Municipais de Saúde, eles façam
uma reflexão sobre essa situação ainda extrema
mente discrepante entre prevenção e tratamento,
entre profilaxia e cura, olhando também para dentro
de cada um dos seus respectivos Estados, porque
não poderão, evidentemente, dar uma boa atenção à
saúde de todo um Estado se essa distorção violenta
continuar acontecendo, com o sucateamento das
unidades de saúde no interior, por incompetência
administrativa dos seus respectivos Secretários e,
também, seus dirigentes em âmbito municipal, infe
lizmente, muitas vezes, com a conivência dos diri
gentes no plano estadual.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, aqui, na Câmara dos Deputados,
tenho defendido uma bandeira que considere das
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simo. É evidente que isso não é só uma questão do mais. importantes pelos anormes benefícios sociais
Governo Federal, mas, sobretudo, dos Governos que representa.
Municipal e Estadual. Com ela me identifico porque o seu conteúdo

Sr. Presidente, Sr.!!s Srs. Deputados, muitas revoluciona os conceitos da cidadania igualitária,
vezes encontramos, no interior do Estado do Piauí, onde o direito do cidadão está colocado acima de
casos em que o Prefeito prefere não estimular a qualquer pressuposto. Trata-se da gestão descentra-
abertura do hospital da cidade. Ou seja, ele prefere Iizada, determinada na Lei Orgânica da Assistência
deixar fechada aquela unidade de saúde que faz, Social.
pelo menos, os atendimentos .básicos nas áreas de No Estado que represento nesta Casa, o Ama-
clínica geral, pediatria e odontologia, _tendo à sua pá, estamos preocupados em priorizar o assunto.
porta a ambulância azeitada e arrumada. E isso para Tanto é que, na sexta-feira passada, dia 15, reali-
que o doente que esteja a precisar de cuidados mé- zou-se, no auditório da Promotoria: de Justiça, uma
dicos .dependa daquele favor, ficando o favorecido a extensa programação promovida pelo Ministério da
depender da ação daquele Prefeito ou daquele chefe Previdência e Assistência Social, através da Secre-
político ocasionalmente de plantão naquela localida- taria de Assistência Social - SAS/AP, em conjunto
de. com a Secretaria de Trabalho do Estado do Amapá

e a Associação dos Municípios do Estado do Ama
pá, onde se debateu o tema "Gestão Descentraliza
da".

Essa reunião, da qual participei, contou com a
participação de prefeitos, conselheiros e técnicos
municipais, estaduais e federais. E por que estamos
preocupados no Amapá em priorizar os debates?
Porque, com a proximidade do processo de elabora
ção dos planos para o próximo ano, ainda existem
dúvidas sobretudo dos responsáveis pela gestão pú
blica, coordenadores e executores dos planos. Dai a
necessidade de aprofundar os entendimentos acerca
da gestão descentralizada, que envolvi a criação e a
operacionalização de Conselhos e Fundos, além, é
claro, da própria definição dos planos, conforme pre
coniza a Lei Orgânica da Assistência Social em seu
art. 30. '

Tenho dito reiteradas vezes que a assistência
social solidária traz uma série de vantagens, espe
cialmente do ponto de vista operacional, haja vista a
frágil estrutura técl'l:~a de várias prefeituras, não
apenas do Estado do Amapá, mas de todo o Brasil,
o que compromete c~ avanços necessários à im
plantação deste novo. (lodelo de gestão.

Além do mais, a gestão descentralizada da as
sistência social possibilita a transparência necessá
ria quanto ao uso democrático dos recursos públicos
disponíveis para a área.

Com discussões desse nível, os gestores mu
nicipais têm a oportunidade de elaborar seus planos
dentro da perspectiva de atendimento a idosos,
crianças, adolescentes, portadores de deficiência e
sua família, está última como eixo estratégico.

No caso do Amapá, os gestores municipais te
rão até o dia 12 de setembro para fazer o levanta
mento das necessidades, eleger as prioridades e de-
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finir qual será o investimento financeiro municipal,
estadual e federal, uma vez que a gestão descentra
lizada já começa a enfrentar problemas no campo
dos recursos financeiros, tanto que o Governo Fede
ral, através do Ministério do Planejamento, determi
nou o corte de recursos para o setor, que começa a
gerar algumas conseqüências na administração do
Plano.

Por isso, Sr. Presidente e nobres colegas,
aproveitamos este momento para fazer um apelo
aos Ministérios do Planejamento e da Fazenda para
que se sensibilizem quanto à necessidade de se in
jetar recursos nesta área e não subtraí-los, como se
fez no Amapá, para que não haja pulverização das
ações no campo da assistência social, que acaba
penalizando um segmento considerável da popula
ção que dela depende.

Reavaliar sua política para a assistência social
é importante para o Governo Federal, pois, como
disse, as necessidades da população nesta área são
consideráveis.

No Amapá, já estamos sentindo os efeitos des
se corte. No ano passado, conseguimos 1 milhão
108 mil reais. Este ano o investimento caiu para 756
mil reais, chegando hoje, ao final de agosto, a ape
nas 368 mil reais.

A realidade da assistência social é demonstra
da pelos números. Enquanto o Governo suprime re
cursos da assistência social, aumenta o número de
demandatários da política de assistência social, que
hoje se apresenta com as funções de prevenção, in
serção, promoção e proteção, e mais como um direi
to do cidadão.

Outro motivo, Sr. Presidente, que me deixou
preocupada e assustada, em relação ao futuro da
assistência social, chegou ao meu conhecimento
pelo próprio Ministro da Previdência Social, Reinhold
Stephanes, quando estive em audiência com S. Ex.!!
na semana passada. Assustei-me ao ouvi do Minis
tro a informação de que não há recursos para pagar
os benefícios de prestação continuada e também os
projetos de enfrentamento à pobreza, pelo menos no
que cabe ao seu Ministério, e que hoje aquele Ministério
vem conseguindo manter os seus compromissos ape
nas porque há um déficit na rede bancária. O Ministro
autoriza a rede bancária a pagar os benefícios assisten
ciais, ou seja, renda mensal para idosos e para o defi
ciente, para que assim ele possa continuar mantendo
seus compromissos com o benefício de prestação conti
nuada e os projetos de enfrentarnento da pobreza.

Reconheço que as prioridades do Governo Fe
deral se direcionam à estabilidade do Plano Real,

mas o Governo precisa ter a sensibilidade necessá
ria para não comprometer as metas da assistência
social, que assim estará fadada a enfrentar os cami
nhos tortuosos da desesperança de milhões de bra
sileiros.

Esta é, portanto, a razão de estarmos aqui soli
citando que o Governo Federal reestude a sua atua
ção e que, sem dúvida, a assistência social seja um
instrumento de justiça e de promoção da cidadania.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO DELGADO (Bloco/PT - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.!!s e
Srs. Deputados, o Governo brasileiro decidiu viabili
zar a sua participação na Estação Espacial Interna
cional a partir da exposição de motivos feita por vá
rios ministros de Estado, liderada pelo Ministro da
Ciência e Tecnologia, José Israel Vargas.

O Governo, através do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais - INPE, de São José dos Cam
pos, vai iniciar esse processo, ta:nto do ponto de vis
ta científico e técnico como do ponto de vista orça
mentário.

Essa participação é conseqüência, Sr. Presi
dente de gestões que há alguns anos técnicos do
Programa Espacial Brasileiro vêm fazendo junto às
agências, tanto nacionais como internacionais, de
desenvolvimento de ciência e tecnologia nesta área.
Estas culminaram em vários acordos feitos com a
agência espacial americana, Nasa, que levou, como
já pude registrar neste plenMo, a Universidade de
São Carlos, de São Paulo, em' ul1'}a cooperação com
a Universidade de Birmighan, no Alabama, nos Esta
dos Unidos, a enviar no avião espacial Colúmbia o
organismo do barbeiro, que provoca a doença de
Chagas, e também sementes de jaca, para pesqui
sas de cristalografia em áreas de gravidade nula.

Os resultados dessas pesquisas já são do co
nhecimento do Governo brasileiro, do INPE e da
Universidade de São Paulo, e revelam que essa
cooperação, que vai produzir agora a Estação Espa
cial Internacional, é a universidade do futuro. É moti
vo de orgulho estar o nosso País nesse consórcio de
quinze países. São onze países da Europa mais a
Rússia, os Estados Unidos, o Japão e o Brasil, único
país da América, fora Estados Unidos e Canadá,
que participa dessa estação.

A cooperação brasileira se dá por causa da se
riedade do programa espacial brasileiro e também
por causa da luta do Congresso Nacional e de vários
Governos, que sentiram a necessidade de tornar o
programa espacial conhecido. Se no início ele foi um
programa secreto, com forte viés e conotação militar,
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foi-se tornançJo um programa reservado e hoje é um
programa aberto. A Agência Espacial Brasileira tem
um papel importante nisso, e empresas públicas e
privadas estão cooperando para que o Brasil possa
estar nessa situação espacial.

Sob a liderança do Instituto Nacional de Pes
quisas Espaciais, a parte brasileira neste consórcio
deve desenvolver tecnologia em nosso País, além
de permitir a participação do Brasil no maior consór
cio multilateral que já se realizou no mundo em volu
me de recursos investidos - 37 bilhões de dólares 
para a construção desta estação. O Brasil entra com
recursos simbólicos para esse volume, mas muito
significativos para a realidade brasileira, que tem
também outras prioridades.

Quero dizer, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Depu
tados, que visualizar a universidade do futuro, a pos-

I
sibilidade do uso de tecnologia dessa área para a
melhoria da qualidade de vida, é um dos elementos
essenciais de uma política científica voltada para o
desenvolvimento do nosso País. Por isso, ao fazer
este registro e comentar o assunto, como membro
do grupo de trabalho desta Casa nomeado pelo Pre
sidente Michel Temer para acompanhar e registrar
os avanços do programa espacial brasileiro, quero
também solicitar a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que auto
rize registro nos Anais da Casa dessas exposição de
motivos dos quatro Ministros de Estado que levaram
o Presidente da República a assinar a participação
brasileira no programa, o que será feito agora em
outubro, quando da visita do Presidente dos Estados
Unidos ao nosso Pais.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS A QUE SE
REFERE O ORADOR:

E.M. INTERMINISTERIAL N.º 26/97

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca.

Temos a honra de dirigirmos a Vossa Excelên
cia, a propósito da participação brasileira na constru
ção e operação da Estação Espacial Internacional as
seguintes consideraçõ.es:

2. Concebida em 1984, a Estação Espacial In
ternacional, de concepção original norte-americana,
foi sendo acrescida e modificada até atingir, em
1994 a configuração presente com a adesão da
Rússia. Encontra-se atualmente em construção por
um consórcio de 15 países (EUA, Rússia, Japão,
Canadá, além de onze países da Europa), a um cus
to estimado de US$37 bilhões, constituindo-se no
maior esforço internacional de cooperação tecnológi
ca jamais registrado.

3. O projeto de construção da Estação Espacial
Internacional foi dividido em três fases.

- A fase 1 foi iniciada em 1994, com a utiliza
ção da estação russa MIR-1, para testes e verifica
ção de vários componentes e sistemas que serão
utilizados na Estação Espacial Internacional. Estão
sendo, também, conduzidas várias pesquisas rela
cionadas com a longa permanência de astronautas
no espaço:

- A fase 2, deve ter início em 1998, quando os
primeiros componentes da Estação Espacial Interna
cional serão lançados ao espaço para posterior mon
tagem em órbita. O primeiro componente será o mó
dulo construído pela Rússia (20 tons) que proverá
controle em órbita e energia para as operações de
montagem. A' fase 2 deverá estar concluída em
2002, com o término da montangem do corpo princi
pal e a adição dos laboratórios construídos pelo Ja
pão e pelos países europeus;

- A fase 3, denominada de fase de operações,
ocorrerá a partir de 2002, com duraçao mínima de
dez anos, contando com uma tripulação permanente
de seis pessoas. Na configuração de operações, a
Estação Espacial Internacional terá uma envergadu
ra de 108m, um comprimento de 88m, um peso de
47Otons, um volume total pressurizado de 1.300m3
(equivalente a dois aviões "Jumbo"), e estará se
deslocando em uma órbit~ quase circular, de altitude
média de 355km e de inclinação de 51 ,62 em relação
ao Equador.

4. A Estação Espacial Internacional fornecerá
um ambiente de microgravidade para pesquisa bási
ca, aplicada e comercial em processos físicos, quí
micos e biológicos, servindo tanto como um impor
tante meio de testes de conceitos de engenharia,
quando como uma plataforma privi! ~giada de obser
vação da terra e do espaço. O plano' de utilização
científica prevê, por exemplo, experimentos nas
áreas de biotecnologia(especialmente nos processos
visando à fabricação de drogas); fisiolligia (visando o
melhor entendimento do funcionamento dos pulmõ
es, coração, crescimento e manuten~ ~ de ossos);
combustão (buscando a melhoria dos processos de
geração de energia na Terra) e materiais (dirigida
primordialmente a produção de novos semiconduto
res, vidros, metais, ligas e cerâmicas).

5. Em decorrência dos entendimentos manti
dos durante a visita de Vossa Excelência a Washing
ton, ern maio de 1995, e de negociações posteriores
entre às respectivas chancelarias, foi firmado em
março de 1996 o Acordo-Quadro entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos Es-



6. Como conseqüência, o Conselho Superior
da AEB determinou a realização de estudo de viabili
dade da participação brasileira na Estação Espacial
Internacional, destacando que o· Programa Nacional
de Atividades Espaciais (PNAE), em vigor, dá ênfa
se às aplicações espaciais, incluindo as áreas de ob
servação da Terra e de experimentos em ambiente
de microgravidade, motivo pelo qual a AEB, por sua
vez solicitou o apoio técnico do INPE, visando a ne
gociação e a elaboração de proposta para participa
ção e uso da Estação Espacial Internacional.

As discussões técnicas entre as equipes da
Nasa, pelo lado americano, da AEB e do INPE pelo
lado brasileiro, já formalizadas em carta de intenção
assinada pelo Diretor do Instituto Nacional de Pes
quisas Espaciais - INPE e pelo Diretor de Projetos
da Nasa, em 8 de julho de 97, resultaram em propo-
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tados Unidos da América sobre Cooperação nos sições apresentadas ao Conselho Superior da AEB.
Usos Pacíficos do Espaço Exterior, sob o qual de- Este constituiu comissão composta por repre-
correram acordos específicos entre a Nasa e a sentantes dos Ministérios das Relações Exteriores,
Agência Espacial Brasileira (AEB). Por ocasião da da Aeronáutica, da Ciência e Tecnologia, da comuni-
assinatura de dois acordos específicos com a Nasa, dade científica e do setor industrial, este assessora-
em dezembro de 1996, o Administrador da Nasa for- do pela Associação das Indústrias Aeroespaciais
malizou ao Embaixador do Brasil em Washington, ao Brasileiras (AIAB). A referida Comissão fez as se-
Presidente da AEB e ao Diretor do Instituto Nacional guintes recomendações, que ora apresentamos a
de Pesquisas Espaciais (INPE), o oferecimento de consideração de Vossa Excelência.
participação do Brasil na Estação Espacial interna- - Aceitar o convite do Governo Norte-America-
cional de duas maneiras, não excludentes a saber: no, para que o Brasil participe da Estação Espacial

- Fornecimento de partes: ao fornecer partes Internacional na qualidade de fornecedor de partes,
que serão acopladas no espaço durante a fase de as quais serão fabricadas por empresas nacionais,
montagem da Estação Espacial Internacional ou que selecionadas por meio de processo Iicitatório incluin-
serão usadas para transporte, o país se torna pro- do um ou mais dos seguintes itens propostos pela
prietário de uma cota de utilização..A. cota significa Nasa. Instalação para Experimentos Tecnológicos;
direito a utilizar, por tempo proporcional ao inve.sti- Janela de Observação; Módulo Expresso Transpor-
mento realizado equipamentos a bordo da Estação tador Logístico não Pressurizado; suporte? de Lo-
Espacial Internacional ou apêndices externos. So- gística; Adaptador de Interface para Manuseio de
mente um fornecedor de partes poderá indicar pelo Carga;
menos um cidadão de seu país para integrar a tripu- - treinar brasileiros para participar de tripulaçã-
lação da Estação Espacial internacional; es e realizar ·missões de interesse do Brasil a bordo

- Realização de experimentos: em princípio, de veículos espaciais tripulados e, futuramente, da
qualquer cientista ou organização pode propor a rea- Estação Espacial internacional;
Iização de experimentos a bordo da Estação Espa- _ capacitaro país para utilizar a Estação Espa-
cial Internacional. Os experimentos puramente cien- ciallntemacional em sua maior amplitude particular-
tíficos ficam sujeitos ao usual processo de seleção mente;
por parte da comunidade científica, além da aprova-
ção pelo Comitê Diretor da Estação Espacial Interna- - incluir da próxima revisão do PNAE a criação
cional. Os experimentos de cunho comercial utilizan- e o fortalecimento de grupos destinados a formula-
do os atributos únicos do espaço, principal demanda ção e execução de projetos de pesquisa e de desen-
estimada de utilização da Estação Espacial Interna- volvimento de experimentos embarcados na Estação
cional, terão sua inclusão norteada por regras espe- Espacial internacional e de vôos espaciais tripula-

dos;cíficas a serem estabelecidas pelo seu Comitê Dire-
tor. - fomentar a criação de centros de aplicações

comerciais de atividades espaciais utilizando a expe
riência da Nasa e os resultados das ações-piloto
cooperativas, atualmente em desenvolvimento entre
a Universidade do AlabamalEUA e o INPE inclusive
as que participam a Universidade de São Paulo, em
São Carlos.

8. Os benefícios antecipados para o Brasil,
como resultado das ações propostas, a nosso juízo,
são:

- presença do Brasil, um País em desenvolvi
mento em empreendimento intemacional cooperati
vo de expressivo valor perante a comunidade mun
dial, que oferece inúmeras oportunidades mercado
lógicas no campo espacial para o País, ensejando
oportunamente, a participação de brasileiros na tri
pulação de engenhos espaciais, na exploração do
espaço, e em atividades c;ientíficas e tecnológicas, a
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12. É importante ressaltar que os recursos ne
cessários à participação brasileira na Estação Espa
cial devem ser adicionais aos que vêm sendo desti
nados ao programa espacial brasileiro, tantos nos
seus segmentos de projeto e construção ao lançado
res e satélites quanto no seu segmento terrestre de
instalações de lançamento e rastreio.

13. Este fato, associado ao custo estimado,
exige que se explore a possibilidade de obtenção de
financiamento externo para a participação brasileira
na Estação Espacial Internacional.

São estas, Sennor Presidente, as consideraçõ
es que julgamos oportuno apresentar a Vossa Exce
lência.

Respeitosamente. - Luiz Felipe Palmeira
Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exterio-

comparativamente res - Lélio Viana Lobo, Ministro de Estado da Aero
náutica - José Israel Vargas, Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia - Ronaldo Mota Sandenberg,
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e Sr.s Deputados,
no Brasil tomol,J-se lugar comum e quase uma ob
sessão manter o Parlamentar e, por extensão, o
Congresso Nacional na condição de bode expiatório,
aquele sobre o qual recaem as culpas alheias ou a
quem são imputados todos os reveses. Assim, o Le
gislativo, no conjunto, tem sido alvo freqüente de crí
ticas, nem sempre justas, nem sempre feitas com a
isenção, a profundidade e a clarividência necessá
rias. Erroneamente, julga-se que o Congresso deve
pagar por todos os pecados.

Cabe-lhe, no entanto, cumprir um papel muito
mais importante, um papel fundado justamente na
diversidade e na contraposição de forças, ações opi
niões e pensamentos. Quando dizem, por exemplo,
que as reformas não caminham porque os grupos
corporativos não deixam, impõe-se mesmo ressaltar
que a composição múltipla constitui uma característi
ca essencial do Congresso. A reforma que um deter
minado segmento da sociedade aqui representado
deseja não é a mesma que outro defende. Nada
pode ou deve ser feito na marra. Cumpre, com efei
to, privilegiar o livre confronto de idéias, os mecanis
mos democráticos de convencimento, o diálogo, ja
mais as imposições de autoritarismo ou as mano
bras ilícitas.

Com todas as suas Iimitagões, ainda que a
moldura seja reduzida, o Congresso é o melhor es
pelho que se pode enxergar por inteiro a própria Na
ção. Este o sentido da repreE' ntatividade, num Con
gresso que se pretende capaz de atuar com liberda
de, não a falta de disciplina ou 'iesordem, mas, por
exemplo, a mesma liberdade Cjúe a imprensa deseja
para si, a liberdade consciente, responsável.

Convém evitar que uma cultura habituada a juí
zos superficiais e a generalizações inconsistentes
venha a anuviar a real importância institucional do
Poder Legislativo como um dos principais bastiões e
repositórios dos valores e princípios da ordem demo
crática.

A imagem do Congresso Nacional, conforme
costumam apontar as pesquisas de opinião, não é
das melhores - ou melhor, é das piores. Falta, con
tudo, um maior esclarecimento acerca da ação do
Legislativo, que acaba confundida com os fatos ne
gativos sobre os quais se obriga a desenvolver o seu

custos relativamente reduzidos
ao valor total do projeto;

- envolvimento da indústria nacional, acarre
tando a sua melhor capacitação em produtividade e
qualidade tendo como base este setor, conseqüente
mente melhorando a sua competitividade no merca
do internacional;

- participação nos resultados de produtos e
processos de particular interesse e resultados eco
nômico-sociais, que serão desenvolvidos em am
biente de microgravidade.

9. Ressalta-se que a participação brasileira na
Estação Espacial Internacional é aderente com a po
lítica de Govemo de Vossa Excelência, tanto que no
que se refere à cooperação internacional, particular
mente no setor espacial, quanto ao estabelecimento
de uma ordem internacional mais construtiva e coo
perativa.

10. O estágio atual das negociações da AEB e
do INPE com a NASA permite-nos assegurar que,
caso seja aprovada por Vossa Excelência a partici
pação brasileira na Estação Espacial Internacional, o
documento que a regerá poderá ser assinado quan
do da visita do Presidente Clinton ao Brasil, progra
mada para os. próximos meses, conforme sugestão
da própria NASA.

11. O custo total da participação brasileira na
Estação Espacial está estimado em US$120 milhõ
es, a serem aplicados integralmente no Brasil, no
pagamento de serviços e materiais fornecidos por
nossa indústria. Para garantir a observância do cro
nograma de construção da Estação EspaCial Inter
nacional será necessário um acerto de US$30 milhõ
es em 1998 e de um fluxo financeiro médio de
US$22,5 milhões ao longo dos quatro anos seguin
tes.
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trabalho. Como bem observa o jornalista, professor
da USP e Presidente da Associação Brasileira de
Consultores Políticos Gaudêncio Torquato, os fatos
negativos com que trabalha o Congresso canibali
zam os fatos positivos. Entende o autor de artigo pu
blicado no dia 11 de julho no jornal A Gazeta, do Es
pírito Santo, que os acontecimentos como CPI para
apurar corrupção, denúncias de compra de votos e
até de mandatos, repassados pela tuba da resso
nância das emissoras de TV e rádio, acabam envol
vendo o Congresso numa densa cortina de fumaça e
desconfiança, da qual não consegue se livrar devido
aos próprios Parlamentares, que não sabem ou não
desejam se defender das críticas.

Contra as críticas mais comuns, que dizem res
peito à lentidão das decisões parlamentares, o jorna
lista Gaudêncio Torquato considera que "basta
anunciar, por todos os meios possíveis, os projetos
votados". De fato, nunca se votou tanto como agora.
Acrescento, porém, que o processo legislativo não
pode ser açodado, precipitado. Há que se destinar o
tempo necessário ao estudo e à discussão de cada
matéria, com o que normalmente são suscitadas
controvérsias e divergências, e nem todos os inte
resses em questão poderão ser atendidos. Esta, afi
nai, .é uma lógica impossível de ser modificada. Ain
da assim, conforme o artigo do jornalista Gaudêncio
Torquato, se alguém quer mudar a cara do Parla
mento, que vá para as ruas ao encontro das multidõ
es, pedir apoio e votos para sentar numa das 513
cadeiras da Câmara ou das 81 do Senado.

Para concluir, reafirmo, nesta tribuna, a defesa
do Congresso Nacional, exaltando a importância dos
trabalhos desenvolvidos no exercício do mandato
parlamentar, com o cumprimento de diversas res
ponsabilidades, desde a consulta ás bases políticas,
buscando obter o pulso exato das vontades e expec
tativas da sociedade, até o desempenho das não
menos complexas atribuições exigíveis por força das
tarefas de elaboração legislativa e fiscalização dos
atos do Poder Executivo.

Sr. Presidente, conforme já disse em outro pro
nunciamento, sou favorável, como o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, à fixação de 'teto para in
denização no caso de crimes de calúnia e difamação
que possam ser praticados pelos meios de comuni
cação, sejam escritos, radiofônicos ou televisados.
Caso contrário, haverá a possibilidade de desestimu
lar ou mesmo apagar uma imprensa livre e democrá
tica. Sempre apregoamos que um dos maiores sím
bolos de uma democracia plena é uma imprensa li
vre e um Congresso Nacional aberto.

Sr. Presidente, hoje estou apresentando três
propostas de emenda à Constituição. A primeira de
las é nõ" sentido de incluir no art. 75 do Ato das Õis
posições Constitucionais Transitórias a seguinte re
dação:

Nos primeiros quinze anos da promul
gação desta emenda, será obrigatória a no
meação de mulheres para cargos de Minis
tro de Estado e seus correspondentes nos
Estados, no Distrito Federal, nos Territórios
e nos Municípios, em percentual não inferior
a 20% do quantitativo de cargos dessa es
pécie existentes em cada esfera de governo.

A segunda proposta modifica o art. 92. O atual
parágrafo único seria renumerado como § 1º e seria
incluído o § 2º, com a seguinte redação:

No mínimo, um 'quinto dos lugares dos
Tribunais de que trata o art. 92 será provido
por mulheres que preencham os requisitos
definidos em lei, devendo essa quota, no
prazo de cinco anos, atingir 50% das vagas.

Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados, com a
aprovação dessas propostas, as mulheres teriam um
mínimo de representatividade na ação do Poder
Exeçutivo e nos Tribunais do Brasil.

Muitos falam que no Brasil não há nenhuma
discriminação contra a mulher, mas não se dá a ela
oportunidade de ocupar esses lugares que mencio
nei. V. Exª. há de convir que na Justiça brasileira te
mos que estabelecer um lugar constitucional para as
mulheres. Não é possível que nunca tenha existido
uma mulher que seja membro do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior
Tribunal Militar ou do Tribunal Superior do Trabalho.
Acredito que a hipocrisia da nossa sociedade rejeita
dizer isto, mas a grande realidade é que há uma tre
menda discriminação contra a mulher neste País.
Jamais alcançaremos o desenvolvimento pleno, o
caminho sustentado do desenvolvimento ou o Pri
meiro Mundo se não houver uma participação efetiva
da mulher, sem discriminação. A lei há de criar me
canismos para que as mulheres competentes e sa
bias ocupem suas posições na sociedade.

A terceira proposta, Sr. Presidente, é no senti
do de que ações de inconstitucionalidades possam
ser requeridas ao Supremo Tribunal Federal quando
o ato sujeito da possível ilicitude seja originário dos
Poderes Públicos municipais. Reclamamos muitas
vezes, quiçá uma enorme porcentagem dos Srs. De
putados, dos horrores e das barbaridades que se fa
zem nos Municípios brasileiros. V. Exª. sabe, bem
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como os Srs. Deputados, que grande parte dos ma
rajás deste País não estão na esfera federal, nem na
estadual, mas na municipal. No entanto, atos de Pre
feito com chance de serem ilícitos não são passíveis
de argüição de inconstitucionalidade no Supremo
Tribunal Federal.

Então, para terminar com os exageros e as
barbaridades . municipais, estamos apresentando
propostas de emenda à Constituição que possibilita
a argüição de inconstitucionalidade de atos munici
pais no Supremo Tribunal Federal.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, só para fazer um regis
tro, com a permissão dos nóbres colegas.

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está nos
visitando neste instante o Sr. Felipe Guidon, Presi
dente Nacional do PSN - Partido Solidarista Nacio
nal, já com registro definitivo, organizado em vários
Estados brasileiros, de inspiração' cristã e que vem
somar para construir a democracia brasileira. Esse
partido, só para os nobres colegas ~erem uma idéia,
luta por seis grandes princípios, que são a dignidade
inalienável da pessoa humana, sem qualquer discri
minação; a primazia do bem comum sobre os inte
resses privados; a destinação universal ôos bens; a
primazia do trabalho sobre o capital; o princípio da
subsidiariedade e o princípio da solidariedade.

O partido trabalha pelo solidarismo cristão. Há
uma ênfase muito grande no cooperativismo e em
tudo aquilo que pode construir uma sociedade justa,
sem violência, além de uma alternativa ao liberalis
mo exagerado que temos hoje no País e no mundo
e ao socialismo, que perdeu também os rumos da
história.

O Sr. Felipe Guidon estará conosco, dentro de
cinco minutos, no Espaço Cultural da Câmara. Para
nós, será uma honra a sua visita. Deixo esse registro
nos Anflis desta Casa, agradecendo a V. Exª. e a
meus companheiros a tolerância. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - A
Mesa saúda o ilustre visitante e acata o registro de
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Con
cedo a palavra ao Deputados Paulo Mourão.

O SR. PAULO MOURÃO (PSDB - TO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs.
Srs. Deputados, o assunto que me traz a esta tribu
na já foi motivo de várias incursões pelos nossos
meios de comunicação, que registaram, em inúme-

ras oportunidades, um desperdício de até 30% de
nossas colheitas, em perdas ·nas estradas, na colhei
ta ou no armazenamento incorreto.

Preocupado com tanto desperdício e com os
baixos índices de produtividade da agricultura nacio
nal, o Governo Fernando Henrique Cardoso determi
nou ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento
um estudo sobre as causas de tantas perdas e um
projeto para que esse problema seja definitivamente
resolvido.

Foram realizadas pelo IBGE e pelo IPEA com
plexas e extensivas pesquisas, qU,e possibilitaram,
pela primeira vez na história deste País, fazer uma
síntese dos reais motivos de tanto desperdício e dos
baixos índices de produtividade no campo.

O compromisso assumido, Sr. Presidente, pelo
Ministério da Agricultura, na redução de perdas e re
cuperação de grãos deverá proporcionar a recupera
ção de mais de seis milhões de toneladas de milho e
de soja, que, através do Programa Nacional de Re
dução de Perdas de Milho e Soja, serão incorpora
dos à safra anual, representàndo a redução de pelo
menos 25% das perdas desses preciosos grãos. A
economia obtida com essa iniciativa é estimada em
1 bilhão de reais. Para isso, estão trabalhando, de
forma conjunta, os Governos Federal, Estaduais e
Municipais, a EMATER, a EMBRAPA e a iniciativa
privada, na busca de maior eficiência, racionalidade
e lucratividade na produção.

A produtividade e a competitividade, Sr. Presi
dente, S~. e Srs. Deputados, estão sendo e&timula
das de todas as maneiras possíveis pelo Ministério
da Agricultura, que lançou, inclusive, conCUrf?O na
cional, premiando não some'lte a produtividade, mas
também a assistência técn:-.:a, a qualidade, a difusão
de tecnologias e a pesquisa.

Substanciais mudanças já se fazem sentir no
setor, Sr. Presidente, conforme ficou demonstrado
no Fórum Nacional de Agriculwra, em que inovações
introduzidas nas relações setoriais permitiram a
construção de uma parceria )le do setor público
com o privado, permitindo assim a consolidação das
bases de uma nova política.

As mudanças são reconhecidas, em alguns ca
sos, pelos mais críticos opositores da ação governa
mental, como instrumentos capazes de, muito em
breve, mudarem a face do campo, pois são medidas
que interagem com a economia e dão consistência e
eficácia aos objetivos de modernização da atividade
rural.

As pesquisas efetuadas pelo IBGE e pelo IPEA
nos apontam que o campo é bem mais rlCO do que
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nos indica o desempenho anual das safras e que cação ao Ministro da Agricultura Arlindo Porto, e ao
essa riqueza está chegando às mesas dos brasilei- Ministro de Política Fundiária, Raul Jungmann, exi-
ros através de um cardápio de proteínas e carboidra- gindo a imediata dissolução da Companhia de Colo-
tos, que até então eram inacessíveis ao bolso de mi- nização do Nordeste, com a conseqüente utilização
Ihões de pessoas situadas abaixo da linha de pobre- das terras a ela pertencentes para fins de reforma
~ ~~~

São riquezas que estiveram presentes na ali- O momento para que isto aconteça é agora. A
mentação de velhos, crianças e recém-nascido de inclusão da Colone no Programa Nacional de Deses-
1.094 Municípios que receberam, via CONAB, 6 mi- tatização serve de lineamento para se acelerar distri-
Ihões de cestas básicas do Governo com 25kg de buição de terras no campo, terras que nunca servi-
alimentos cada. Em 802 Municípios, o Programa deram aos interesses imediatos dos trabalhadores ru-
Combate à Desnutrição Materno-Infantil, do Ministé- rais sem terra do Estado.
rio da Saúde, distribuiu leite e soja a mais de 1 mi- Há muito tempo denunciamos a falta de inte-
Ihão e 200 mil beneficiários, reduzindo assim em resse político para que a situação da Colone se re-
40%, em média, o índice de mortalidade infantil no solva. Há muitas vozes que se levantam em defesa
período compreendido entre 1995 a 1996. da reforma agrária.

O Brasil começa a mudar, e para melhor, gra- O fim da injustiça no campo já tardou sobrema-
ças ao bem mais arquitetado plano de estabilização neira, srªs e Srs. Deputados, Sr. Presidente. No Ma-
da moeda concebida e executad9 no País, a uma ranhão, que repete regionalmente uma situação veri-
política social 'loltada para resgatar os mais pobres ficada em todos os outros Estados do Nordeste e
da população e também a uma sincronia bem suce- também no restante do País, é gritante a concentra-
dida dos vários setores governamentais incumbidos ção de terras nas mãos de poucos latifundiários.
de executar a política traçada pelo Presidente da Este quadro provoca a expulsão do trabalhador rural
República. para a periferia das grandes e médias cidades. Pro-

Era o que tinha a dizer. voca também o agravamento da violência no campo,
O SR. HAROLDO SABÓiA (Bloco/PT - MA. com a morte de trabalhadores, todos os anos.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sob o controle acionário da União, a Colone
srªs e Srs. Deputados, publicado na última segunda- detinha cerca de 940 mil hectares de terras, abran-
feira, dia 18, o Decreto n!! 2.305 inclui a Companhia gendo onze Municípios. Criada em 1972, a Compa-
de Colonização do Nordeste, COLONE, no Progra- nhia assentou, efetivamente, apenas 2 mil e 100 fa-
ma Nacional de Desestatização. mílias de agricultores, quando <;Ieveria ter possibilita-

A partir deste decreto assinado pelo Presidente do o acesso legal à terra para, pelo menos, 15 mil
da República, há dois caminhos para a Companhia. famílias.
O primeiro é a privatização da empresa. O segundo Tomando-se um símbolo da corrupção no Es-
é a sua extinção, com a conseqüente transferência tado, a Colone hoje acumula prejuízos que chegam
de suas atribuições e patrimônio para o Instituto Na- aos 40 milhões de reais. O projeto da Companhia
cional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. nunca teve sucesso por sua concepção, autoritária e

Esta transferência de patrimônio deve ser con- imposta aos trabalhadores em nenhuma discussão
cretizada, como forma de contribuir para a efetiva- entre as partes.
ção da reforma agrária no Maranhão. Para que isto Os assentamentos da empresa possuem cará-
aconteça, é imprescindível a participação dos movi- ter paternalista. Os lavradores assentados não têm a
mentos organizados de trabalhadores rurais, como o mínima autonomia. Desta forma, a derrocada da Co-
MST a Federação dos Trabalhadores Rurais do Ma- lone representou prejuízos irreparáveis para o traba-
ranhão, FETAEMA. lho das famílias que já haviam sido assentadas.

Para que o decreto presidencial atenda às ne- Por todos estes aspectos, não basta que a Co-
cessidades dos maranhenses que lutam pela justiça lone seja extinta, como leva a crer a publicação o
social no campo, é necessário e urgente destinar Diário Oficial da União, do decreto que a inclui no
imediatamente as terras da Colone para a reforma PND. O patrimônio físico da empresa permite que
agrária. centenas de famílias sejam assentadas, e de manei-

Não é recente nossa preocupação com o desti- ra imediata, pelo Incra.
no da Colone. Ainda no dia 16 de outubro de 1996, Desta forma, a Coloneestará, finalmente, cum-
portanto há mais de dez meses, encaminhamos indi- prido seu objetivo primordial. Extinta, a Companhia



Esse assunto não é questão de homens ou de
mulheres. É questão de humanidade de cristandade.
É questão de lutar para preservar a vida de pessoas
inocentes, que não têm culpa dos erros dos adultos.

Encerro, Sr. Presidente, enaltecendo o Ministro
da Saúde, César Albuquerque, a quem hipoteco ab
soluta solidariedade pela firme e corajosa posição de
assumir publicamente sua contrariedade a essa vio
lência contra seres humanos indefesos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Marconi Perillo,
para uma Comunicação de liderança, pelo PSDB.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr.ªs e Sr.s Deputados, causou-me estranheza a
forma extremamente dura'com que o ilustre Deputa
do Haroldo Lima se referiu ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso com relação a possível intromis
são do Presidente na questão da nova Lei Eleitoral.

Vale ressaltar que o Relator, o ilustre Deputado
Carlos Apolinário, realizou um trabalho ouvindo to
dos os grupos, todos os partidos, todos os setores
desta Casa e também os setores organizados do
Brasil. É importante ressaltar ainda que em momen
to algum o Presidente Fernando Henrique Cardoso
procurou interferir nos trabalhos realizados pelo De
putado Carlos Apolinário. Pelo contrário o Presidente
foi extremamente isento. É claro que o Presidente
ouviu os principais Líderes da base de sustentação
do Governo na Câmara e no Congresso sobre
apreensões relativas a um ou outro tema. No entan
to, a Liderança do PSDB jamais poderia aceitar as
expressões utilizadas pelo combativo Deputado Ha
roldo lima referindo-se ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso que não teve, como já disse,
qualquer tipo de interferência e de intromissão du
rante o processo de discussão da Lei Eleitoral.

O Deputado Haroldo lima disse que o Presi
dente da República usou de intromissão indevida,

24886 Sábado 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

poderá efetivar a refprma agrária para milhares de não tenham sido suficientes para sensibilizar os
trabalhadores rurais maranhenses. componentes da Comissão de Constituição e Justiça

O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB e de Redação, que tampouco deram importância a
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs milhares e milhares de assinaturas que à Comissão
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para manifestar foram entregues, vindas de todos os quadrantes do
minha solidariedade ao Ministro da Saúde, Sr. Car- País. Eu fui um dos que entregaram à CCJR abaixo-
los Albuquerque, quanto a pedir ao Presidente Fer- assinado com mais de oito mil assinaturas, remeti-
nando Henrique Cardoso veto ao projeto que legali- das a mim pela Arquidiocese de Cascavel, no Esta-
za o aborto no País. do do Paraná, e pela Pastoral Familiar, em maio pró-

É bem verdade, Sr. Presidente, que o projeto ximo passado. Lamentável, Sr. Presidente, lamentá-
ainda não foi votado pelo Plenário desta Casa, mas vel.
vale a intenção do Ministro da Saúde, antecipando
se a uma eventual aprovação.

Sou contrário ao aborto. Já votei favoravelmen
te a PEC nº 25/95, de autoria do ilustre Deputado
Severino Cavalcanti. Fui um dos 25 Parlamentares
desta Casa que votaram naquela ocasião a favor da
vida.

Votarei contra o projeto do Deputado Eduardo
Jorge recentemente aprovado, por apenas um voto,
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção desta Casa. E, se ocorrer uma derrota dos par
lamentares defensores da vida, entre os quais me in
cluo, evidentemente, iremos ao Senado Federal em
busca do convencimento dos Parlamentares da Câ
mara Alta no sentido da sua rejeição. Se não obtiver
mos êxito, aí sim, em caravana, iremos ao Presiden
te da República, para solicitar veto ao projeto.

Congratulo-me com o Ministro da Saúde pela
coragem de assumir uma posição dessa envergadu
ra, sem preocupação com a reação dos defensores
da legalidade abortiva.

Devo acrescentar ainda, Sr. Presidente, que
tive a infelicidade de ver uma Parlamentar desta
Casa, em entrevista a rede de televisão, afirmar que
se opor ao projeto abortista "é coisa de homem". Di
zia a parlamentar que os críticos da proposta de le
galização do aborto são Mmachistas" e não se sensi
bilizam com as mulheres que ficam grávidas de for
ma indesejada.

A parlamentar foi no mínimo infeliz, para não
dizer incongruente. Na ausência de outro argumen
to, apresentou uma simplista e desconexa resposta.
Ora, Sr. Presidente, Sr.ªs e Sr.s Deputados, na ver
dade, quem efetivamente está capitaneando, quem
efetivamente está liderando a mobilização nacional
contra este bárbaro projeto são exatamente as mu
lheres, e pudemos constatar isso quando aqui esti
veram na última quarta-feira várias lideranças religio
sas, em sua esmagadora maioria composta por mu
lheres. É lamentável que a vigília e as orações feitas
pelos religiosos nas portas de entrada desta Casa



v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Gonzaga Patriota.
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usou dinheiro e poder para comprar e negociar a Vejo com muita simpatia algumas novidades
nova Lei Eleitoral. Isto não é verdade. que constam do relatório. Uma delas é o financia-

Disse ainda mais: que o Presidente da Repúbli- mento público de campanhas. Temos informações
ca procurou subornar Parlamentares, fez chantagem de que o País não suportaria, nas próximas eleições,
com Parlamentares e usou o Palácio do Planalto, em função até mesmo de deficiência orçamentária,
tempo todo, para pressionar seus Líderes políticos bancar os 700 milhões com financiamento de cam-
nesta Casa. panhas. Ao que me consta, já se procura estabele-

Na verdade, eu acompanhei de perto esse pro- cer um acordo segundo o qual essa inovação valeria
cesso. O que houve - é preciso destacar - foi que para as próximas eleições, o que será de grande im-
um parla~entar do PFL e o Deputado Nelson Mar- portância para que possamos, de uma vez por to-
chezan, do PSDB, apresentaram outros projetos de das, acabar com os apoios empresariais e, especial-
Lei Eleitoral. Da parte do PSDB, do PMDB, do PFL e mente, liquidar com os abusos de poder econômico,
do PPB diversos Parlamentares discordavam de vá- sempre comuns às campanhas eleitorais.
rios pontos que estavam sendo colocados no relató- Destaco também que, apesar das tentativas de
rio do Deputado Carlos Apolinário mas jamais houve casuísmos que ocorreram durante processo de dis-
qualquer intromissão do Presidente da República. cussão, vamos votar a lei eleitoral na semana que
Assim, repudio as palavras do Deputado Haroldo vem. E vamos votar uma lei que é o melhor, a lei do
Lima, a quem respeito pelo passado de luta. S. Ex.ª possível, e que o fim de todas as discussÕes vai
não devia trazer aqui sua ira, sua cólera, apenas acabar prevalecendo o bom senso. Portanto, aquilo
pelo fato de fazer oposição ao Governo Federal. que poderia se transformar em casuísmo vai acabar

É preciso respeitar uma pessoa, uma autorida- fazendo com que essa lei seja extremamente oportu-
de do nível do Presidente Fernando Henrique Cardo- na, justa, para regular de forma bastante criteriosa
so, intelectual dos mais preparados do mundo, um nas próximas eleições.
democrata por natureza, um homem que já prestou Preciso também cumprimentar todos os que
enormes serviços à Nação, à redemocratização do participaram diretamente do processo de elaboração
País. Com a melhor distribuição de rendas, S. Ex.ª dessa lei eleitoral. Cumprimento especialmente o
está trazendo tranqüilidade especialmente aos mais Deputado Edinho Araújo, pela oportunidade da ini-
pobres, que hoje podem planejar a vida, e incorpo- ciativa. Ressalto também a rapidez com que essa lei
rando milhões de brasileiros ao consumo. E só não está sendo discutida e será votada na Câmara Fede-
vê quem não quer enxergar o quanto o Plano Real e ral, já que nos anos anteriores era o Tribunal Supe-
as medidas de estabilização econômica melhoraram rior Eleitoral que definia a legislação eleitoral. Agora,
a vida dos mais pobres. nós, do Congresso Nacional, através dos debates

É claro, e temos discutido isto internamente, democráticos, estamos tendo a oportunidade de ela-
que pequenos e médios geradores de emprego ain- borar, votar e discutir a lei que vai definir as eleições
da têm dificuldade de adaptação ao Plano Real, po- do próximo ano.
rém, é preciso reconhecer os méritos deste Gover- Para encerrar, Sr. Presidente, deixo mais uma
no, que está realizando um trabalho sem traumas, vez consignado nosso repúdio veemente ao discurso
tendo coragem de romper com corporações, de pro- do ilustre Deputado Haroldo Lima, que foi muito infe-
por e realizar as reformas que são necessárias para Iiz ao insinuar algumas questões que não são ine-
que o país possa continuar com estabilidade, de fle- rentes ao comportamento político do Presidente Fer-
xibilizar monopólios até então intocáveis. Enfim, .é nando Henrique Cardoso.
preciso reconhecer esses méritos. Era o que tinha ~ dizer.

Sabemos que o motivo das críticas é o fato de O Sr. Chico Vigilante, § 2º do artigo 18
a Oposição não ter bandeiras, não ter candidatos do Regiménto Interno, deixa a cadeira da
competitivos, que possam apresentar propostas al- presidência, que é ocupada pelo Sr. Hermes
ternativas ao Governo do Presidente Fernando Hen- Parcianello, § 2º do artigo 18 do Regimento
rique Cardoso. Interno.

Deixo registrada a posição do PSDB de apoio O SR. PRESIDENTE (Hermes Parcianello) -
ao Relatório do Deputado Carlos Apolinário. Acredito Passa-se ao
que o substitutivo não será apenas para a próxima
eleição, mas para todas as eleições vindouras. Será
uma lei duradoura.
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O ~. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. tão preparadas para defender a segurança pública,
Sem revisão, do orador.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e por que aceitaram determinação do Govemo de tra-
Sr.s Deputados nosso discurso neste Grande Expe- balhar em segurança pública no Rio de Janeiro e de
diente é uma contribuição que trazemos à ,proposta combater os movimentos paredistas das Polícias Mi-
do ,Governo de reestruturar a segurança pública no litares? Por que aceitaram os estrelados das forças
Pais. da segurança pública fazer parte desse grupo que

A segurança pública no Brasil nunca foi vista estuda a reestruturação da segurança pública neste
como um fator importante para o desenvolvimento, País? Se as forças armadas não estão preparadas
para o crescimento, para a segurança própria ou para a segurariça pública, não deveriam participar
diante de países com que temos negócios, parce- do grupo de trabalho que estuda sua reestruturação.
rias. Por isso, as propostas encaminhadas pelo Governo,

O Brasil cresceu muito, e a sociedade organi- que chegaram à Comissão de Segurança Pública
zada reclamou, principalmente no período negro da desta Casa, da qual fazemos parte, são propostas
ditadura uma segurança melhor, até porque as Polí- imorais. Chegaram ao ponto de querer desconstitu-
cias, na sua grande maioria, eram serviçais dos go- cionalizar a segurança pública, esquecendo-se de
vemos. Uma Polícia atrelada aos governos não pode que a sociedade trabalhou por anos a fio para que ti-
servir à sociedade. véssemos a segurança pública num capítulo da

Com a redernocratização, e graças a esforçó Constituição Federal. Não devemos aceitar essas
da sociedade, em 1988, conseguimos inserir na propostas.
Constituição Federal um capítulo referente a segu- Uma delas, também iníqua, é a de extinguir a
rança pública. Lamentavelmente, quase dez anos se Polícia Ferroviária Federal. Parece-me que quem re-
passaram e não temos visto muito interesse do Go- digiu essa proposta não sabe que existem hoje pou-
vemo em regulamentar o dispositivo constitucional, co mais de 2 mil policiais ferroviários, num quadro
em fortalecer a segurança pública no país. Pelo con- que já foi de mais de 4 mil policiais; que hoje no País
trário, em razãÇ> dos desmandos, em razão de o Bra- há mais de 10 milhões de desempregados e subem-
sil estar ficando menor, pela sua pobreza e pelo que pregados que viajam diariamente nos trens e metrôs
aconteceu du~nte todos os anos da ditadura, vía- à procura de emprego, à procura de trabalho, à pro-
mos a violêncià crescer a cada dia. A violência as- cura de um bico nos centros das grandes cidades.
susta a sociedade. Quem fez essa proposta imoral talvez nunca tenha

Ouvi o jovem Deputado Marconi Perillo falar viajado num trem, talvez não saiba que pelos trens e
sobre o Governo do Sr. Fernando Henrique Cardo- metrôs estão passando os traficantes, quase diaria-
so, da proposta que ele tem para o País edo plano mente, com drogas para vender ao povo brasileiro.
de estabilidade da economia. Concordo plenamente Não concordamos com a extil)ção da Polícia Fer-
com o que falou o Deputado goiano sobre a segu- roviária Federal. Não concordamos também com a
rança que hoje tem o País, porque ele se prepara desconstitucionalização da segurança pública no país.
exatamente para a segurança de manhã. Mas per- Por isto, Sr. Presidente, trazemos aqui uma sé-
guntamos: quem vai investir no Brasil, quem vai in- rie de propostas. Precisamos que as Polícias seja,
vestir em Goiás, quem vai investir em Petrolina se de fato, cidadãs, tenham o apoio da sociedade, se-
não há segurança pública e se o empresário não jam bem remuneradas e bem estruturadas, bem ar-
tem a certeza de ir para o seu estabelecimento e vol- madas e bem respeitadas. Precisamos, realmente,
tar com vida? de uma Secretaria Nacional de Segurança Pública

Por isso, Sr. Presidente, trazemos uma série para que o brasileiro seja cidadão do País, e não ci-
de sugestões para que o Governo possa se orientar dadão de vários Estados, como ocorre atualmente,
no que diz respeito à reestruturação da segurança pois as carteiras de identidade são expedidas pelas
pública no país. No mês de maio, o então Ministro diversas unidades da Federação.
da Justiça, Milton Seligman, criou um grupo de tra- O território brasileiro não é formado de várias
balho para propor ao Congresso Nacional a reestru- pátrias. Por isso, queremos uma Secretaria Nacional
turação da segurança pública. Na justificativa, o Mi- de Segurança Pública que controle as Polícias Fede-
nistro alegava que as Forças Armadas estão prepa- rais, ou uma única Polícia Federal com ramificações
radas para defender a soberania nacional, e não para rodovias, ferrovias, aeroportos e ruas.
para defender a segurança pública. Se já se contra- Concordamos com a idéia da unificação das
disse o Sr. Ministro. Se as Forças Armadas não es- Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros.



6} Desmilitarizar as Polícias Militares, desvincu
lando-as do Exército.

7} Fim da caracterização de funcionários milita
res para os integrantes das Políciais Militares e dos
Corpos de Bombeiros, passando estes a serem fun
cionários públicos civis, com todos os direitos e ga
rantias constitucionais.

8} Fixar salário dignos e isonômicos, valorizan
do o profissional de segurança pública.

9} Assegurar aos policiais militareS os direitos
de livre manifestação política, de sindicalização e de
greve, democratizando as Polícias Militares.

10} Unificar as Policiais Militares e Civis, man
tendo uma Polícia única, estadual, com uma parcela
do efetivo uniformizada.

11} Estabelecer nas Polícias a carreira única,
possibilitando a promoção na carreira, ficando pre
viamente fixado que os dirigentes dos órgãos poli-
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Concordamos, inclusive, com a desmilitarização das ciais têm que vir progredindo desde os cargos infe-
Polícias Militares, hoje muitas vezes servindo de ca- riores.
pacho para as Forças Armadas, que estão aí para 12} RevogaçãO imediata dos regulamentos dis-
defender a soberania nacional, muitas vezes sendo ciplinares da Polícias Militares, Civis e Federais, que
violentada pelos próprios administradores do país. ainda estão fundamentados na época da ditadura e

Sr. Presidente, entendo que a solução para a são inconstitucionais.
difícil situação por que passa a segurança pública no 13} Julgamento dos policiais militares pela Jus-
País, e que prejudica a população, as instituições tiça comum.
policiais e os próprios trabalhadores da segurança 14} Escolha, através de lista tríplice, pela cate-
pública, é a democratização de todas as Polícias, goria, dos'diretores e dos membros dos Conselhos
em todos os aspectos, e sua aproximação da socie- Superiores das Polícias.
dade.

No sentido de modestamente colaborar com o 15} Criação de uma corregedoria forte e demo-
grupo de trabalho da Comissão de Segurança Públi- crática, combatendo rigorosamente os desvios de
ca, sugiro algumas medidas para reformular a segu. ~~~~~~:~ento, corrupçãú e violência aos direitos
rança pública de nosso País:

1} Melhorar o processo seletivo, estabelecendo 16} Criação de conselhos populares, que
um melhor nível de escolaridade, bem como realizar acompanharão permanentemente as atividades e o
investigações sociais mais rigorosas para o ingresso desempenho das policiais e dos seus dirigentes.
nos órgãos de segurança pública. 17} Ampliar cada vez mais, principalmente nos

2} Investir mais na formação de policiais, possi- currículos acadêmicos, matérias relativas aos direi-
bilitando uma melhor capacitação, inclusive tornando tos humanos.
mais longo o período dos cursos de formação. 18} Instituição de programa de proteção às víti-

3} Afastar das Academias de Polícia toda e mas e às testemunhas.
qualquer doutrina, concepção ou prática militar ainda 19} Criação de lei proibindo às Polícias a re-
existente. pressão a manifestações populares pacíficas.

4} Promover a reciclagem periódica dos poli- 20} Garantia por lei aos integrantes das Poli-
ciais, obrigando as autoridades da área de seguran- cias do não-cumprimento de ordem para reprimir as
ça pública a realizar essa reciclagem. manifestações populares pacíficas e estabelecimen-

5} Reformular os crurrículos acadêmicos, cons- to de punições para os autores das ordens.
cientizando, desde a formação, o policial do seu ver- 21} Extinção dos corpos especiais, grupos de
dadeiro papel na sociedade, que é proteger o cida- elite dentro das Polícias.
dão, preservar os direitos humanos e respeitar as 22} Desburocratização do inquérito policial.
leis.

23} Implantação efetiva de política de recursos
humanos, inclusive com acompanhamento psicológi
co para os policiais.

24} Acompanhamento das atividades policiais
por um conselho social com integrantes da OAB, das
Polícias e do Poder Judiciário.

25} Garantia aos profissionais de segurança
pública de seguro de vida capaz de assegurar às fa
mílias destes condições de atender a certas dificul
dades, em caso de morte ou invalidez permanente.

·26} Criação de uma ouvidoria para detectar re
clamos e denúncias de violências contra direitos de
cidadania, bem como contra direito dos policiais.

27} Criação de um Ministério ou de uma Secre
taria Nacional de Segurança Pública.

28} Reaparelhamento urgente de todas as Poli
cias, modernizando-as e conferindo-lhes poder logís
tico para o combate da criminalidade,
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29) Elaboração de uma política nacional de se
gurança pública como diretriz a ser seguida por to
dos os órgãos da segurança.

30) Reestruturação do Poder Judiciário, toman
do-o mais ágil e eficiente na prestação jurisdicional.

31) Reestruturação do sistema penitenciário,
tornando-o verdadeiramente capaz de ressocializar
e reintegrar ri delituoso à sociedade.

32) Reestruturação do Ministério Público, con
ferindo-lhe o poder de comandar a instituição pro
cessual.

Por último, nossa Sugestão n.2 33: apenar com
rigor delitos cometidos contra policiais ou por poli-

\

ciais no exercíco de suas funções e atribuições, mor-
mente nos casos de homicídios ou tentativa de ho
micídio.

Sr. Presidente, Sr.lIs e Srs. Deputados, essas
são nossa modestas contribuições para a Comissão,
recentemente instalada, que procura reestruturar a
segurança pública no País e da qual faço parte. É
uma contribuição modesta, mas, sem dúvida, vigilan
te. Não permitiremos ao Governo, que, muitas ve
zes, mudou sua feição, deixando de ser democrático
para ser autoritário, empurrar goelfi abaixo dos tra
balhadores humildes, sofredores, e empresários à
beira da falência uma II reestruturaçãq" - entre aspas
- vinda de uma proposta imoral, sem cabimento e
inaceitável pela própria sociedade.

Sr. Presidente, Sr.l!s e Sr.s Deputados, V.
Ex.ªs sabem por que o Governo resolveu criar esse
"grupo de trabalho" - entre aspas - e elaborar uma
proposta de reestruturação da segurança pública?
Porque as Polícias Militares de alguns Estados, a
exemplo de Minas Gerais, do Pará e de Pernambu
co, mobilizaram-se para reiterar os seus direitos.
Elas foram pisoetadas pelas Forças Armadas, princi
palmente pelo Exército, por falta de democratização
e de entendimento dos Governadores desses Esta
dos, inclusive de Pernambuco, meu Estado. Não va
mos permitir isso. Queremos uma reestruturação de
mocrática para atender à sociedade como um todo.

Por isso, deixo aqui minha modesta contribui-
ção.

Era o que tinha a dizer.

Assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Marconi Peri/lo e Gonzaga Patrio
ta, nos termos do § 2.12 do art. 18 do Regi
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) 
Concedo a palavra ao eminente Deputado Marconi
Perillo, que disporá de até 25 minutos na tribuna
para seu pronunciamento.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.lIs e Sr.s De
putados, trago à Casa, na sessão de hoje, dois as
suntos da mais alta importância. Um deles diz res
peito às hidrovias, o outro, à reforma agrária.

Inicio abordando o tema das hidrovias, uma re
volução na áreas de transportes que o Brasil está vi
vendo. Com a recente criação do conceito de multi
modalidade, os transportes ferroviários e hidroviário
estão passando a assumir importantes papéis. A in
tegração entre modais diferentes reduz o custo dos
transportes, o que torna nosso produto mais compe
titivo nos mercados externo e interno.

Aliás, Sr. Presidente, com a globalização, que
chegou sem bater à porta e que é um fenômeno
mundial, ou a Federação brasileira prepara-se para
competir com os demais países no mundo, especial
mente com os demais blocos, ou estaremos fadados
a ficar em segundo ou em último plano no Conselho
das Nações.

Essa revolução nos transportes, especialmente
com a implantação de hidrovias, resulta em vanta
gens par todo o nosso povo. Até o final de 1999 se
rão implantadas quatro grandes hidrovias em nosso
País: a Tocantins-Araguaia, a São Francisco, a Tie
tê-Paraná e a Tapajós - e isso vai mudar radical
mente todo nosso sistema de transporte.

É preciso dizer que grupos ambientalistas dos
mais importantes do Brasil têm mostrado grande
preocupação com as hidrovais, mas vale re'ssaltar,
ainda, que todas as preocupações levantadas por
esses defensores ecológico e pelos mais ligados ao
meio ambiente estão sendo levadas a sério, debati
das à exaustão pelos técnicos que estão discutindo
a implantação das hidrovias no Brasil.

O projeto da hidrovia Tocantins/Araguaia viabi
lizará o melhor aproveitamento econômico dos cer
rados do Brasil Central, talvez o mais importante
ecossistema que temos hoje. A hidrovia que começa
em Aruanã, em Goiás, e vai até Belém, no Pará, tem
cerca de 2 mil quilômetros, além de 500 quilômetros
no Rio das Mortes, afluente do Araguaia, em Mato
Grosso.

O projeto prevê, ainda, a implantação de um
corredor de transporte hidroferroviário ligando o Bra
sil Central aos portos da região Norte: Itaqui, em São
Luís do Maranhão, e Belém, no Pará. Outros 420
quilômetros de hidrovia poderão ser acrescentados
no alto do Rio Tocantins, entre as cidades de Pal
mas - Capital do Estado - e Estreito, ao sul do Esta
do do Maranhão.
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Essa grande obra tem prazo de execução de
três anos e custo de 264 milhões de reais, incluindo
a construção da eclusa da Represa de Tucuruí. Ora,
Sr. Presidente, um custo muitas vezes inferior aos
que temos no Brasil referente ao transporte rodoviá
rio.

Sr. Presidente, outra hidrovia que será implan
tada até 1999 é a do Rio São Francisco, que terá
trecho navegável entre Pirapora, em Minas Gerais,
até Petrolina, em Pemambuco, passando por Jua
zeiro, na Bahia. A hidrovia de São Francisco terá a
extensão de 1.371 quilômetros e trasnportará 2 mi
lhões de toneladas por ano. O Governo pretende in
-vestir 11 milhões de reais para melhorar a hidrovia
do São Francisco Francisco, utilizada hoje de manei
ra rudimentar.

A terceira grande hidrovia, a Tietê-Paraná, está
situaçl!i na Região Sudeste e já transporta cerca de
5 milhões de toneladas por ano. As grandes obras
que estão sendo programadas para esta hidrovia
projetam para o ano 2010 o transporte de 20 milhões
de toneladas/ano.

A integração da rodovia com o trecho sul do
Rio Paraná está, contudo, interrompida na Barragem
Jupiá, que ainda não possui eclusa construída. Essa
obra acrescentará à hidrovia do Tietê mais 739 qui
lômetros de extensão navegável alcançando a Hi
drelétrica de Itaipú, barateando o transporte de car
gas entre o interior do Mato Grosso do Sul, Goiás,
Minas Gerais, Paraná e São Paulo e o leste do Para
guai e os Portos de Santos e do Mercosul.

Esta'monumental obra requer o aporte de 60
milhões de reais nos próximos dois anos. A integra
ção da hidrovia do Tietê com os trechos do Rio Pa
raná formará a hidrovia do Mercosul, aumentando
sua extensão para 7 mil e 700 quilômetros, desde
que superada a grande barreira física, a barragem
de Itaipú, com desnível de 120 metros, que pode ser
transportada mediante transbordo rodoviário.

A hidrovia do Tietê-Paraná estende-se de Con
chas (Rio Tietê) e Santa Maria da Serra (Rio Piraci
caba) até São Simão (no sul de Goiás), e o Triângu
lo Mineiro, num total de 1.100 quilômetros navegá
veis.

A quarta grande hidrovia é a formada pelo Rio
Tapajós, que já é naturalmente navegável por em
barcações de grande porte entre o Porto de Santa-o
rém, no Pará, na sua foz, até São Luiz, também no
Pará, numa extensão de 345 quilômetros. Esta via é
a. melhor rota para o transporte da produção de grã
os do norte de Mato Grosso e sudeste do Pará, pre
vista em 3 milhões de toneladas por ano.

Esta hidrovia poderá ser ampliada para 1.043
quilômetros de extensão, chegando p cidade de Alta
Floresta, no Mato Grosso, passando pelo Rio Teles
Pires, um dos formadores do Tapajós. Estudos indi
cam ser necessária a aplicação de apenas 190 mi
lhÕes de reais para a implantação dessa importantís
sima hidrovia.

São monumentais obras que poderão ser im
plantadas a custo baixo, como se pode verificar por
esses números. E é justamente o custo baixo des
sas importantes obras que ressalta a importância
desse programa de implantação de hidrovias no
País.

Sr. Presidente, Sr.ªs e Sr.s Deputados, para se
ter uma idéia da validade desse programa, é bom
observar que o aproveitamento de rios para trans
porte de grãos pode ampliar em até dez vezes a
área plantada na Região Centro-Oeste, a maior fron
teira agrícola do nosso País. Esse projeto é endos
sado por técnicos e empresários, que reconhecem
que o melhor caminho para a agricultura brasileira é
o das águas.

No Governo do PSDB, o País finalmente tem a
chance de resgatar essa oportunidade e dar a aten
ção merecida ao assunto. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso tem a consciência de que a im
plantação de grandes hidrovias vai transformar o
Brasil, num curto espaço de tempo, em local privile
giado para investimentos no âmbito da economia
mundial. E vale acrescentar qu~, nos países mais
adiantados do mundo, a propàrção hidrovia/ferro-"
via/rodovia é da ordem de um terço para cada uma
dessas modalidades de transporte. Lamentavelmen
te, no Brasil, 90% dos transportes são rodoviários.

Este é o primeiro Governo que se dedica à im
plantação das hidrovias concretamente, ao aprovei
tamento correto daquilo que deveria ter sido feito há
muitos anos. A implantação dessas quatro hidrovias
foi incluída pelo Ministério dos Transportes no Pro
grama Brasil em Ação, um conjunto de 42 grandes
investimentos prioritários.

Somadas, essas quatro hidrovias têm 7.057
quilômetros de vias navegáveis, tanto nas cheias
quanto no período das secas Juntas transportarão
47 milhões de toneladas de carga por ano, contra as
8 milhões e 200 mil toneladas anuais transportadas
hoje.

Essa iniciativa corajosa em direção à moderni
dade e à contextualização do Brasil no rumo da glo
balização aumenta a confiança em nosso País e do
nosso povo no governo, que começa a investir pesa
do no futuro do Brasil.
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Sr. Presidente, esses investimentos serão im
portantíssimos especialmente para baratear o custo
dos transportes e colocar os produtos nacionais em
condições de concorrer no mercado extemo.

É preciso também saudar o Ministro dos Trans
portes, nosso colega Eliseu Padilha, que vem desen
volvendo ação bastante rápida e eficiente no sentido
de implantar esses projetos do Brasil em Ação, es
pecialmente os catorze projetos que estão sob a
coordenação do Ministério dos Transportes.

Falo aqui, Sr. Presidente, num segundo mo
mento, a respeito da política de reforma agrária que
está sendo desenvolvida pelo Ministro Extraordinário
de Política Fundiária, Raul Jungmann, em conjunto
com o Presidente do Incra, Dr. Milton Seligman.

No ano de 1997, a questão da reforma agrária
tem merecido atenção especial do Governo e da so
ciedade e é também assunto de destaque no Con
gresso Nacional.

Os conflitos no campo, que duram décadas ou
mesmo séculos, têm motivado grande debate nacio
nal, incentivado pelo Governo, especialmente pelo
Congresso Nacional. É chegada a hora de nosso
País romper com este secular atraso em nossa es
trutura agrária. Aliás, a última lei que trata da refor
ma agrária é o chamado Estatuto da Terra, de 1967.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso
sabe que a estrutura de produção do meio rural pre
cisa ser reorientada e revitalizada para que toda
nossa economia alcance um novo patamar, já que é
o fruto que vem do campo o principal componente
de nossa economia, nosso principal produto de ex
portação.

Dentre as iniciativas colocadas em prática para
a concretização do projeto de reforma agrária figura
com destaque o Projeto Lumiar.

Sr. Presidente, chamo a atenção para a neces
sidade de fazermos reforma agrária ampla e com
qualidade. Estudos realizados por algumas universi
dades no País demonstraram que a reforma agrária
realizada nos últimos dois anos era de péssima qua
lidade.

Dentre as iniciativas colocadas em prática - já
me referi ao Projeto Lumiar, que promove as.sistên
cia técnica nos assentamentos - o Governo com
preende que o Programa Nacional de Reforma Agrá
ria, para estar comprometido com a sustentabilidade
e com a qualidade de vida das famílias assentadas,
deve estruturar-se em três vetores que são comple
mentares e independentes: acesso à terra com infra
estrutura, crédito e assistência técnica.

É importante ressaltar que nenhum desses três
votores garante a consolidação da reforma agrária.
O Governo não tem procurado simplesmente distri
buir a terra e deixar o agricultor entregue à própria
sorte.

O acesso à terra, sem os recursos necessários
para explorá-Ia, condena os novos assentados à
mesma situação de pobreza na qual se encontra a
metade da nossa agricultura familiar.

É também certo que o crédito sem uma orien
tação técnica que garanta sua aplicação racional
não irá garantir a sustentabilidade dos assentamen
tos.

Ao longo da história pela reforma agrária em
nosso País, os fatos demonstram o quanto têm sido
desequilibradas as políticas públicas. Em algumas
oportunidades, foram feitos investimentos para ga
rantir o acesso à terra a um número de famílias cada
vez maior, mas faltava recursos para infra-estrutura
e o volume de crédito atingia apenas um pequeno
grupo. Além disso, a assistência técnica aos novos
assentamentos era praticamente inexistente.

Na contramão da tendência mundial de mod
ernização da agricultura familiar, o Brasil pratica
mente desmantelou sua rede de extensão rural e as
sistência técnica formada pelas Emater e outras ins
tituições que não receberar:n atualização técnica de
suas equipes e ainda foram desmotivadas pelos bai
xos salários e pela falta de condições adequadas de
trabalho. Mesmo assim, muitas dessas instituições
ainda resistem, realizando importantíssimo trabalho,
mormente no interior do Brasil.

Diante desse quadro de desmobilização da ex
tensão rural e da assistência técnica, o Incra, como
órgão executivo da política fundiária, está implantan
do programa emergencial para suprir a deficiência
da extensão rural, garantindo as condições básicas
de apoio ao desenvolvimento dos assentamentos,
com prioridade para os Estados menos eficientes.

Sr. Presidente, Sr.ªs e Sr.s Deputados, é sobre
esse assunto que pretendo pautar este pronuncia
mento, já que a reforma agrária está ganhando, no
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
as dimensões que já deveria ter ganho há muitas dé
cadas.

O Incra deverá assentar nos quatro anos de
atual Governo um total de 280 mil famílias. Nos anos
de 1995 e 1996 foram assentadas 104 mil famílias.
Neste ano de 1997 a previsão é de assentar 80 mil
famílias. Para o ano que vem estão previstos 100 mil
novos assentamentos.
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Aliás, diga-se de passagem, a Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e
o Congresso Nacional aprovaram importantes medi
das de estímulo à reforma agrária.

Estima-se hoje que o universo da reforma
agrária no Brasil conta com 1.600 assentamentos,
onde vivem mais de 320 mil famílias. No final do pró
ximo ano, o Incra terá assentado cerca de 500 mil
famílias, que, somadas aos assentamentos de Esta
do e Municípios, pode chegar ao número de 650 mil
famílias assentadas. A grande maioria dessas famí
lias precisa de assistência técnica para desenvolver,
com êxito, o trabalho da produção agrícola. Caso
contrário, acabarão incorrendo nas .mesmas dificul
dades de milhões de pequenos produtores e agricul
tores.

É com essa perspectiva e com essas dimensões
que o Incra está implementando o Projeto Luminar,
que visa implantar um serviço descentralizado de
apoio técnico às famílias dos agricultores assenta
dos nos projetos de reforma agrária.

É uma iniciativa do Governo Federal, através
do Gabinete do Ministro Extraordinário da Política
Fundiária, Dr. Raul Jungmann, coordenado de ma
neira compartilhada pelo Incra, tão bem dirigido pelo
Dr. Milton Selingman, e com a participação de outras
instituições, dentre as quais as universidades fede
rais.

O Projeto Lumiar está se expandindo para todo
o País, com os devidos ajustes, a experiência do
Programa CONTACAP"de assistência técnica, inicia
do no Nordeste, em convênio com o INCRA e o Ban
co do Nordeste.

O Lumiar, Sr. Presidente, é institucionalmente
parte de um programa mais amplo de qualidade e
produtividade nos assentamentos da reforma agrá
ria, definido como prioridade da Presidência da Re
pública no plano "Brasil em Ação".

O projeto Lumiar compreende os seguintes as
pectos: gestão de crédito; assistência técnica e ca
pacitação; infra-estrutura e serviços sociais; infra-es
trutura produtiva; informação e comunicação; siste
mas agrários e mercado e, especialmente, a preocu
pação com o meio ambiente.

Em síntese, Srs. Deputados, o objetivo geral
do Projeto Lumiar é viabilizar os assentamentos, tor
nando-os unidades de produção estruturadas, inseri

, das de forma competitiva no processo de produção,
voltadas para o mercado, integradas à dinâmica do
desenvolvimento municipal e regional.

Para cumprir esse grande objetivo, estão sen
do constituídas equipes de assistência técnica e ca-

pacitação para orientar o desenvolvimento sustenta
do dos assentamentos. Essas equipes realizam açõ
es visando ao desenvolvimento de uma assistência
técnica adequada às necessidades dos assenta
mentos. Estão sendo realizados, inclusive, verdadei
ros centros em todos esses assentamentos.

A assistência também introduz tecnologia mais
adequada para o desenvolvimento da qualidade de
vida dos assentados, dos processos produtivos e do
acesso aos mercados, além de implantar e gerir sis
temas de informações técnico-econômicas com me
canismos de comunicação adequados à cultura dos
assentados. Está prevista, ainda, a constituição de
um fundo de financiamento regular para os serviços
de assistência técnica, capacitação e supervisão do
desenvolvimento dos assentamentos.

Um aspecto altamente positivo do Projeto Lu
miar é que os serviços de assistência técnica podem
ser contratados diretamente pelas associações dos
próprios assentados junto a organizações públicas
ou privadas, com técnicos devidamente credencia
dos.

Com isso, Srs. Deputados, garante-se o respei
to à autonomia dos assentados para decidir sobre
todas as questões que afetem seus interesses e
também a qualidade dos serviços orientados para
um modelo de gestão por resultados.

Essa forma de assistência técnica proporciona
também a integração dos assentamentos com os
núcleos mais avançados das instituições universitá
rias de pesquisa. Assim, os assentamentos desfru
tam de tecnologias de ponta.

O Projeto Lumiar é articulado com outros proje
tos e instituições governamentais e não-governa
mentais, de forma a buscar a descentralização. En
tre suas metas maiores figuras a recuperação das
instituições de extensão rural no País. Esse é um as
pecto muito importante, que por si só justificaria o in
vestimento de recursos públicos. Esta é a maneira
de reduzir gradualmente a necessidade da ação do
Incra em funções típicas de produção agrícola, como
assistência técnica.

O Projeto Lumiar, Sr. Presidente, é mais um
grande passo dado no sentido de se fazer uma ver
dadeira e profunda reforma agrária em nosso País.
Em épocas passadas, os programas de reforma
agrária restringiam-se a distribuir glebas de terra a
trabalhadores rurais. Via de regra, essas glebas de
terra situavam-se em regiões pouco agricultáveis e
os processos de aquisição eram eivados de corrup
ção.
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O Incra e o Ministério da Reforma Agrária es- guardar sua memória, sua lembrança e, coincidente-
tão tomando todas as providências para coibir a par- mente, o dia que se comemora o aniversário da mi-
ticipação de maus funcionários públicos ou de maus nha cidade, Araraguara, no interior de São Paulo.
dirigentes públicos nesse processo de reforma agrá- No dia 24 de agosto, lembraremos também o
ria, especialmente com relação à aquisição de terras falecimento do eminente Presidente Getúlio Vargas.
que, na maioria dos casos, eram superfaturadas E é num período em que se comemora datas
para enriquecer alguns inescrupulosos. tão significativas relativas a homens públicos que

O Governo do Presidente Fernando Henrique participaram da história desta Nação, que fizeram
Cardoso entende que a reforma agrária não termina com que·ela chegasse hoje com a nona economia
no assentamento; ao contrário, é aí que ela começa, mundial e que sustentaram o desenvolvimento eco-
já que o grande objetivo é ampliar a produção de ali- nômico, social e político do Brasil que precisamos vir
mentos em nosso País. à tribuna relembrá-Ios para alertar a sociedade brasi-

Sr. Presidente srªs e Srs. Deputados, cumpri- leira para o fato de que o País tem uma história e
mento, portanto, neste meu pronunciamento, o Mi- que, nesses 500 anos de história, alguns homens,
nistério Extraordinário de Política fundiária, tão bem principalmente no período da República, em particu-
dirigido pelo Ministro Raul Jungmann, homem ético, lar o Presidente Getúlio Vargas, marcaram de forma
sério, comprometido com a causa da reforma agrária indelével o processo de crescimento e construção da
há muitos anos e que está, com habilidade e serie- economia brasileira.
dade necessárias, tentando a duras penas encontrar Neste momento, Sr. Presidente, venho à tribu-
o melhor caminho para que possamos concretizar na também para falar de assuntos atuais, como a
esse grande desafio do século, que é implantar uma votação, na próxima semana, da Lei Eleitoral para
verdadeira reforma agrária no País. as eleições de 1998. Falo também em nome do Pre-

Cumprimento também a Presidência do IN- sidente Nacional do meu partido, Deputado;Paes de
CRA, na pessoa do Dr. Milton Seligman, pela feliz Andrade, para registrar, nesta data, nosso irrestrito e
idéia da conc~pção e implantação do Projeto Lumiar total apoio à Lei Eleitoral apresentada esta semana
nos assentamentos do programa de reforma agrária. pelo nosso eminente colega de bancada de São

Meus c'l;lmprimentos à sociedade brasileira, Paulo, Deputado Carlos Apolinário.
que tem, de forma organizada, estimulado o Gover- O que pretende o Deputado Carlos Apolinário,
no Federal e o Congresso Nacional a que, cada vez como disse bem S. EXª desta tribuna ao apresentar
mais, com muita contundência, discutam e resolvam seu relatório, não é atacar quem está no Governo,
essa questão, que é, com certeza, das mais relevan- nem defender que não está no Governo, mas fazer
tes da história do País. uma lei justa, ou seja, uma lei que honre a luta de-

Era o que tinha a dizer. mocrática; uma lei que preserve ~quilo que temos de
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - De- mais caro, que é o voto livre e soberano de nosso

putado Marconi Perillo, gostaríamos de nos solidari- povo para escolher seus governantes.
zar com V. Exª pela importância do pronunciamento Acredito, Sr. Presidente, que o que se ouve di-
que traz à Nação brasileira, principalmente quando zer contrariamente ao relatório do nobre Deputado
trata de dois assuntos como a integração do sistema Carlos Apolinário vai na contramão disso, vai no
ferroviário e hidroviário com o sistema rodoviário, sentido de distorcer o voto democrático, de impedir a
que, infelizmente, os governos deixaram ser suca- livre manifestação, de se voltar ao período negro da
teados, e também o problema da reforma agrária. ditadura no País.

Receba, portanto, a solidariedade da Mesa. Sr. Presidente, acho que temos de defender a
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) democracia no Brasil. Como Vice-Presidente Nacio-

Concedo a palavra ao nobre Deputado Marcelo Bar- nal de PMDB, é uma honra para mim poder dizer
bieri, que disporá de 25 minutos. que nosso partido tem 32 anos de história de luta em

O SR. MARCELO BARBIERI (BlocoIPMDB - favor da democracia no Brasil. E nesta hora em que
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre se decide a eleição democrática de 1998, nosso par-o
Deputado Gonzaga. Patriota, do Estado de Pernam- tido não se calará.
buco, srªs e Srs. Deputados, venho à tribuna num Nosso partido está mais unido do que nunca,
dia em que, em primeiro lugar, cabe lembrar o faleci- Sr. Presidente. Apesar do que dizem certos segmen-
mento, em 1976, do grande Presidente Juscelino tos minoritários da imprensa brasileira, de que o
Kubitschek de Oliveira. Hoje, 22 de agosto, é dia de PMDB está se esfacelando, de que o PMDB está se



O Chile - como diz o Presidente José
Sarney - pelo seu Ministro das Relações
Exteriores, Chanceler Miguel Insulza, conde
nou também a decisão norte-americana, su-

A Secretária de Estado dos Estados
Unidos, Madeleine Albright, há alguns dias,
anunciou que seu país aceitará a Argentina
como ·sócio militar íntimo", membro aliado,
não-integrante da' OTAN - Organização do
Tratado do Atlântico Norte - cabe lembrar
que estamos no Atlântico Sul - , que sobre
viveu à Guerra Fria e é um pacto militar de
segurança mundial.

Diz o presidente Sarney:

Acredito que nada há neste continente
que justifique o oferecimento a qualquer país
- não só à Argentina, como a q'lalquer outro
país desta área, nem mesmo ao Brasil - do
"guarda-chuva nuclear" dos Estados Unidos
em matéria de Segurança Mundial.

Esta posição anunciada pela Secretá
ria de Estado assegura à Argentina o aces
so a tecnologia de ponta, a treinamento mili
tar e a arma-mentos sofisticados.

A esse respeito, vale a pena lembrar que o
Chanceler da Argentina, Guido di Tella, confessou 
numa frase que considero de certo modo infeliz 
que é o desejo de seu país "ter relações carnais com
os Estados Unidos".

Não sabemos bem' o que ele quis dizer com
isso, Sr. Presidente: "relações carnais com os Esta
dos Unidos". Estranho, não é?

De sua parte - continua o Presidente
Sarney -, o Governo dos Estados Unidos
justifica o status privilegiado com que distin
gue a Argentina em reconhecimento aos
serviços prestados como integrante das for
ças de paz da ONU na Croácia, no Chipre e
no Haiti e por ter criado o Ministério de Defe
sa.
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dividindo, nosso partido está unido, forte e prepara- daquele país. Ao contrário, o que existe é um seg-
do para vencer as eleições de 1998 na imensa maio- mento radicél.l que quer dividir o mundo, consideran-
ria dos Estados da Federação. Com certeza, em do que~predomin~nciade um país sobre os outras
quinze a vinte Estados temos grandes chances de é fundamental para si, em uma política egoísta, ex-
vitória. E o PMDB também está preparado para ven- clusivista, de tentativa de desestabilização da paz,
cer as eleições presidenciais. principalmente na nossa América do Sul.

Nosso partido, ao apoiar o relatório do Deputa- Disse o Senador José Sarney no seu pronun-
do Carlos Apolinário, tem a convicção de que a lei ciamento, que vou deixar registrado nos Anais da
não nos favorecerá, mas, ao contrário, permitirá con- Câmara dos Deputados pela sua importância históri-
dição de igualdade na disputa democrática de 1998. ca:

Firmado isso em convenção nacional em janei
ro deste ano e em posição manifestada em nossa
Executiva Nacional, o PMDB prepara-se para ter
candidato próprio à Presidência da República. Esse
candidato terá, sem dúvida alguma, o apoio de mi
lhões de simpatizantes em todo o País. O PMDB,
segundo recente pesquisa encomendada pelo Palá
cio do Planalto e divulgada no País, conta com 20%
da simpatia popular no Brasil, o que é algo significa
tivo e que nos dá a convicção de que é chegada a
hora de assumirmos o poder nacional.

Neste dia, Sr. Presidente, devo registrar tam
bém que, entre os prováveis candidatos do nosso
partido, o nome mais forte que surge é o do ex-Pre
sidente José Sarney, homem talhado, paciente, com
bela história política, marcada pelo papel decisivo
que teve no -processo de transição democrática
como Vice-Presidente de Trancredo Neves, no mo
mento em que se rompeu com o passado ditatorial e
se avançou para a democracia. S. Ex!! tem hoje pro
funda integração com nossa: agremiação e posições
políticas que expressam e refletem a tradição históri-
ca do nosso partido, que é verdadeiramente o her
deiro da luta democrática desde a década de 30,
quando se instalou no País a verdadeira democracia
social, com a implantação da CLT, com o desenvol
vimento Vale do Rio Doce, da PETROBRÁS, da
Companhia Siderúrgica Nacional, enfim, daquelas
companhias que fizeram e levantaram a economia
brasileira.

E esta semana o Senador José Sarney fez um
pronunciamento histórico no Senado da República,
afirmando sua posição em defesa do papel essencial
do Brasil no concerto das nações, na busca da paz
mundial, e sua posição altiva de não-ingerência da
queles que querem conturbar o ambiente na Améri
ca do Sul, em particular algumas ações isoladas do
Governo norte-americano. E digo isoladas, Sr. Presi
dente, porque não acredito, pela convivência que te
mos tido com os Estados Unidos da América, que
essa seja uma posição majoritária no Governo norte
americano e muito menos no Congresso Nacional
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blinhando que ela "altera o equílibrio estraté- gunda Guerra Mundial. a atual configuração
gico da nossa região·. da Organização das Nações Unidas reflete,

E por aí vamos, Sr. Presidente, com apartes sem dúvida, aquela -paisagem de pois da
seguidos dos Senadores Hugo Napoleão, Pedro Si- Segunda Guerra Mundial.
mon, Jader Barbalho, José Serra, Roberto Requião Quem pode pensar em segurança
e Sebastião Rocha, todos eles apoiando a manifes- mundial hoje - prossegue o então Presiden-
tação do Presidente José Sarney em defesa da so- te Sarney - sem que esteja presente, no
berania da política desenvolvida pelos países do Conselho de Segurança das Nações Uni-
MERCOSUL; no sentido de se unirem fraternalmen- das, um país como o Japão, um país como
te na defesa do crescimento e do desenvolvimento a Alemanhãi Qualquer mapa feito sem essa
da nossa região. configuração, sem dúvida, não representará

E o ex-Presidente José Samey, ee maneira fir- uma realidade mundial. Também a nova
me e altiva, disse claramente que a participação do configuração mundial n~o será repre-
Brasil no Conselho de Segurança da ONU visa à es- sentativa se não estíver, na Organização
tabilidade da paz no mundb, porque esse tem sido o das Nações Unidas, junto aos que decidem
papel do nosso País. O Brasil sempre se colocou ao - ou seja, Conselho de Segurança da ONU
lado daquelas posições favoráveis ao pacifismo e à -, aos grandes, países como a índia e o
estabilidade entre os povos. Brasil.

E hoje achamos que essa tentativa de monop- Então, não estamos reivindicando o
olização de um único país em relação a todo o mun- Conselho de Segurança como uma campa-
do ameaça a estabilidade humana e coloca em risco nha diplomática. O Conselho de Segurança
a sobrevivência do planeta. Não é apenas uma não é um cargo de honraria; é uma respon-
questão de somenos importância, e a presença do sabilidade que o Brasil aceita assumir em
Brasil com sua pujança, força, história e tradição é face de sua grandeza, em face da sua histó-
um fator de estabilidade da paz e de busca de alter- ria, em face da sua presença mundial. É o
nativas ao desenvolvimento econô'mico mundial, su- quinto país do mundo; a oitava economia do
perando-se o drama da chamada glpbalização, que, mundo; com duzentos milhões de habitantes
na verdade, é· a globalização da miséria, da exclu- no princípio do outro século.
são, da tentativa de submissão dos países em de- Um País dessa magnitude tem respon-
senvolvimento aos países já desenvolvidos. E isso, sabilidades mundiais e o Brasil tem sempre
sim, ameaça a estabilidade do mundo, pois é uma assumido essas responsabilidades, mesmo
ameaça constante á serenidade que desejamos ter quando não tínhamos as condições, que te-
na virada do milênio, para que os povos possam vi- mos hoje."
ver de forma fraterna e com qualidade de vida, per- Diz ainda S. EXª:
mitindo-se verdadeira justiça social em todos os con-
tinentes. "Em 1945, quando a democracia pare-

Por isso, Sr. Presidente, registro outro trecho cia sucumbir no mundo com a liberdade e os
do discurso histórico, pronunciado na última quarta- direitos do homem - e lembra bem que a
feira, dia 20 de agosto, no Senado da República pelo essa época estava à frente do Governo bra-
ex-Presidente José Sarney, em que S. Ex!! ressalta, sileiro o saudoso Presidente Getúlio Vargas
no que diz respeito à participação do Brasil no Con- - atravessamos o Atlântico para lutar na Eu-
selho de Segurança da ONU, o seguinte: ropa por esses ideais, porque era um dever

"Devo lembrar, neste Plenário, que a nosso, da nossa história, do nosso compro-
tese da necessidade de reformular o Conse- misso como grande País.
lho de Segurança da ONU foi levantada por Portanto, não é o Conselho de Segu-
mim, em nome do Governo brasileiro, em rança uma aspiração de status internacio-
1989, na Assembléia Geral das Nações Uni- nal. Acredito que não devamos realizar ne-
das. E nós o fizemos não para defender o nhuma campanha nesse sentido. O Brasil
nosso interesse de ter uma cadeira no Con- deve aceitar as responsabilidades que tem
selho de Segurança. Ao contrário, levanta- perante o mundo."
mos a tese de que o mundo de hoje não é o E continua por aí o Presidente José Sarney,
mundo de depois do encerramento da Se- sendo aparteado em seguida pelo nobre Líder de
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nosso partido, homem de grande envergadura nacio- são do nosso partido, apesar de tudo aquilo que tem
nal, Senador Jader Barbalho. sido veiculado. E faço um parêntese para falar um

Sr. Presidente, faço aqui um parênteses para pouco do meu Estado, São Paulo, onde o PMDB
dizer que hoje o Brasil vive internamente um drama prepara-se I'lara disputar as próximas eleições.
terrível, fruto das pressões que se verificam com re- Lá temos um candidato natural, o ex-Governa-
lação ao MERCOSUL, mas, particularmente, com qor Orestes Quércia, que quando deixou o Governo,
relação ao nosso País. Quer-se manter a Nação em 1990, tinha 80% de aprovação da sua adminis-
como um País submisso, subdesenvolvido, sem tração, segundo o IBOPE, o DataFolha, o Vox Populi
condições sociais, com o povo passando fome, mi- e o Gallup, e hoje, Sr. Presidente, apresenta-se
serável e ignorante. como candidato natural.

Não, Sr. Presidente, não é esse o sentimento Temos também o nome do Presidente desta
nacional que eu, já em segundo mandato como De- Casa, Deputado Michel Temer, pessoa que hoje é
putado Federal, sinto por parte da população. Sinto tida no Brasil como uma referência, como um condu-
que o Brasil quer despertar para uma nova realida- tor democrático da Câmara dos Deputados e, natu-
de, que o Brasil quer enfrentar a situação de dificul- ralmente, os dois irão se entender, irão conversar,
dades por que passam as empresas brasileiras, os dialogar e encontrar uma solução que atenda ao
grandes, pequenos e médios empresários brasilei- nosso partido no Estado de São Paulo.
ros, com o risco da falência e do fechamento. Faço este registro para demonstrar a união por

E a conseqüência disso é Q desemprego. São que passa hoje o nosso partido, o PMDB, a união
milhões e milhões de trabalhadores brasileiros sem entre Michel Temer e Orestes Quércia na busca de
trabalho, sem condições de vida, sem perspectivas solução para uma candidatura de nosso partido em
de vida humana. E esse drama é também fruto de São Paulo, Estado tão importante da Federação.
uma política imposta ao País. Sob uma capa de es- Sr. Presidente, o PMDB nasceu em São Paulo
tabilidade da moeda, o que se está fazendo, Sr. Pre- com Ulysses Guimarães, que é nossos eterno Presi-
sidente, é acabar com a economia nacional, é Iiqüi- dente nacional. Ele, que veio de RI':> Claro, interior
dar nossa economia. de São Paulo, próximo à minha cidade de Araragua-

Por isso, Sr. Presidente, invocando esse pro- ra, é hoje uma referência nacional também para que
nunciamento do ex-Presidente José Sarney, quero nosso partido vença nas próximas eleições, enfren-
nesta manhã quase tarde trazer uma conclamação tando candidatos fortes, candidatos que têm reco-
da união das forças nacionais, dos trabalhadores, nhecimento pelo seu trabalho. Acima de tudo, te-
desde os sem-terra aos grandes empresários brasi- mos serviços prestados a São. Paulo e iremos dispu-
leiros. A história está a cobrar uma posição desel}- tar as eleições também naquele ~stado para vencer.
volvimentista, de crescimento econômico e de afir- Portanto, Sr. Presidente, é sob esse quadro
mação do nosso País com base na nossa popula- que nosso partido se organiza, no Mato Grosso, com
ção, para que possamos superar o drama de milhõ- a candidatura do Senador Carlos Bezerra; no Para-
es de brasileiros que estão hoje à míngua, no de- ná, com o Senador Roberto Requião; em Santa Ca-
semprego. É para isso que o PMDB vem. É para tarina, com a candidatura do atual Governador Paulo
isso, Sr. Presidente, que o PMDB se coloca como Afonso; no Rio Grande do Sul, com a provável re-
uma alternativa a essa proposta. É por is~o que o candidatura do atual Governador Antônio Britto; em
PMDB se apresenta hoje comandado com muita fir- Minas Gerais, com a candidatura de Nilton Cardoso;
meza e determinação pelo Presidente nacional do no Espírito Santo, com a candidatura do Senador
nosso Partido, Deputado Paes de Andrade, .oriundo Gerson Camata; no Mato Grosso do Sul, com a can-
do Ceará e provado pelas duras situações climáticas didatura do Senador Ramez Tebet. E digo no Centro-
do Nordeste, detentor do maior número de mandatos Oeste, no Sul, no ~udeste, sem falar no Nordeste.
hoje na Câmara Federal. Entende S. EXª - e eu, No Maranhão, sem dúvida, nosso partido terá
como Primeiro Vice-Presidente o acompanho nisso, candidatura tranqüila a Governador ou apoiando
ao lado de outros companheiros da nossa Executiva uma coligação a Governador, e eu digo isso no Ma-
Nacional - que nosso partido, acima de tudo, na sua ranhão, no Amazonas, em Rondônia, onde já temos
afirmaÇão, tenha uma candidatura própria na próxi- um grande Governador.
ma disputa à Presidência da República. Apoiamos Nosso partido, portanto, com essa envergadura
essa proposta, Sr. Presidente, apesar das pressões, nacional, com essa força nacional, jamais poderia
apesar das tentativas de desestabilização e de divi- deixar de apresentar à Nação brasileira sua candida-
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tura, sua opção, sua proposta, com base nas pala
vras que aqui foram ditas por mim nesta tarde do
nosso natural candidato à Presidência da República,
que é o Presidente José Sarney.

Muitos querem desacreditá-lo, mas S. EXª diz
no seu pronunciamento, de maneira firme, clara, de
cisiva, referindo-se a esse episódio:

Acredito que o povo argentino e o povo
brasileiro estão sintonizados e alertas para
essas ameaças, mas é com absoluta triste
za e decepção que nós, brasileiros, o Gover
no do Brasil, sentimos o Presidente Carlos
Menem, da nação argentina, transforma-se,
querendo ou não, num instrumento dessa di
visão, desunindo aquilo que ele encontrou
consolidado.

Falo como representante de um povo
irmão, como quem conhece o Presidente
Menem, que foi tão estimado, que participou
tão decisivamente na consolidação do Mer
cosul: ele não pode, de nenhuma maneira,
se deixar ser instrumento de divisão daquilo
que construímos. É com essas palavras que
se fala com clareza de relações maduras.

Um homem que diz isso da tribuna do Senado
Federal, um homem com a experiência que tem o
ex-Presidente José Sarney, um homem com a' firme
za que tem o Presidente Sarney, está preparado
para governar este País; é um homem maduro, com
experiência adquirida para ser uma verdadeira op
ção para a Nação brasileira.

Não queremos desfazer de ninguém, Sr. Presi
dente, não queremos nem mesmo desfazer do atual
Presidente da República. Temos certeza de que S.
EXª também terá seu espaço na história.

O que nos cabe dizer aqui é que quem não po
derá ficar fora da história é o PMOB, porque nosso
partido veio para ficar. É o partido de registro mais
antigo neste período recente de 32 anos pós-ditato
rial, um partido que se transformou a partir de 1966,
quando foi criado pel~ ditadura o partido do ·sim, se
nhor", no partido do "não, senhor", transformou-se
no partido da luta democrática, da luta pela anistia,
da Juta pela Constituinte, da luta peJos direitos sindi
cais e trabalhistas, da luta pela afirmação da ampla
liberdade de manifestação e de expressão, um parti
do que teve em seus quadros o atual Presidente da
República, que foi Presidente do meu partido em
São Paulo, o atual Governador d~ São Paulo, que
também foi Presidente do meu partido naquele Esta
do, o atual Senador por são Paulo que também já foi

Secretário, do Governo do nosso partido, o Governa
dor Franco Montoro, que também foi membro do
nosso partido enquanto Senador e Governador. A
história do nosso partido não acaba, mesmo que al
guns deles saiam, mesmo que alguns nos deixem.
Nunca é bom que alguém nos deixe. Queremos que
todos se mantenham conosco. Sabemos que o po
der tem uma atração muito grande de levar as pes
soas a acharem que é mais fácil se reeleger estando
abrigados pelo poder, mas trata-se de uma ilusão,
Sr. Presidente.

O que, na verdade, o povo vai julgar não é se a
pessoa está ligada ao Governo ou não, o que o povo
vai julgar é a coerência política do cidadão, o que ele
defende, o que ele pensa, como ele age e é daí que
virá o voto.

Sr., Presidente, agradeço a oportunidade de ter
V. Ex! na Presidência neste dia que, para mim, é
histórico e o fato de eu poder fazer este pronuncia
mento numa data - como disse no início - em que
lembramos a figura que construiu esta cidade, Brasí
lia, e integrou o Brasil, levando nossa Capital para o
interior, que foi Juscelino Kubitschek. Está fincada
em cada pedra, em cada tijolo, em cada vidro, em
cada fio que passa por este prédio da Câmara Fede
ral e nessas torres a imagem do grande Juscelíno
Kubitschek.

Também lembramos a figura de Getúlio Var
gas, construtor da Nação, pai da Pátria. Cabe aqui
essa reflexão. .

Ao concluir, peço a V. EXª, Sr. Presidente, que
o pronunciamento do Presidente José Sarney, profe
rido no Senado Federal, fique registrado nos Anais
desta Casa como marco da história.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE RE
FERE O ORADOR:

O SR. JOSÉ SARNEY (PMOB - AP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs.
Senadores, cumpro um dever de consciência, nesta
tarde, ao vir à tribuna do Senado para tratar de um
assunto que considero da maior importância para o
nosso País. Trata-se do problema criado a partir das
manifestações do Sr. Presidente da Argentina a res
peito da presença do Brasil no Conselho de Segu
rança das Nações Unidas; mais ainda, das ações
que estão sendo desenvolvidas no sentido de deses
tabilizar o Mercosul.

Todo o País sabe o quanto lutamos para aca
bar com as divergências históricas com a Argentina
e, como Presidente da República, o quanto fiz para
que iniciássemos um projeto de crescer juntos, pro
jeto esse iniciado com a Ata de Foz de Iguaçu, em



Agosto de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 24899

1985, que se desdobra até hoje no Tratado sobre o vre comércio, na medida em que resultou do
Mercosul. ideal político que contempla a formação de

No dia 10 de abril deste ano, tive oportunidade uma comunidade de nações unidas para for-
de escrever, no jornal O Globo, o seguinte: jar um destino histórico comum no processo

político e econômico mundial".
"Acredito que vamos entrar numa área

de turbulência e pressões ao Mercosul. Es- Enquanto estivemos separados, e apenas uni-
tamos ameaçados de investidas sérias para dos pela retórica, ninguém pensou na América do
dividir-nos. Estas vão desde o aliciamento Sul em termos de uma integração verdadeira. A vi-
de nossos parceiros, para participar no Naf- são da América sempre foi retalhada em três Améri-
ta, sem o Brasil, até convites para figurar no cas: a América do Norte, saxônica, rica, cuja aventu-
bloco militar da OTAN. Tal status assegura ra mundial era acompanhada pelo México, não pelos
acesso a tecnologias de ponta em matéria problemas mexicanos, mas por interesses particula-
de equipamento militar e treinamento. res dos Estados Unidos, que se constituem na fron-

Ora, aqui, na América do 'Sul temos, teira e nos imigrantes mexicanos; a América Central,
certamente, uma das áreas mais pacíficas onde os Estados nacionais ainda não estão perfeita-

mente definidos; e li Ainérlca do Sul, onde iniciamosda face da terra. Não existe nenhuma hipó-
tese de guerra, as Forças Armadas estão um processo de desenvolvimento e de unidade,
submetidas ao poder civil, participando do quando ela era tida apenas como uma reserva de

mercado dos países ricos.processo de consolidação das instituições
democráticas. Por que deflagrar uma pres- Invoquei, naquele instante, em maio, o depoi-
são para novos gastos militares quando todo mento de Henry Kissinger, insuspeito, em que ele di-
o nosso esforço deve estar concentrado na zia que também tinha uma revelação a fazer da qual

nós não tínhamos conhecimento. Dizia: "Se os Estaestruturação do Mercosul, no fortalecimento
da amizade entre nossos países, no comba- dos Unidos não tivessem falhado em promover o
te ao desemprego, na superação dos graves acesso do Chile ao Nafta e tivessem sido receptivos
desequilíbrios e na questão social? à insinuação da Argentina nessa direção (Nafta), as

Ninguém entende que sejam tão fortes posições relativas de barganha do Mercosul e do
os interesses econômicos para se utilizar Nafta não seriam as que hoje são e ambas as insti-
essa via com o objetivo de desestruturar um tuições estariam a caminho de transformar-se em
esforço pioneiro e notável que é o Mercosul, elementos complementares de uma área de livre co-
criando competições hegemônicas." mércio hemisférica." Ora, as informações que Kissin

ger, com sua autoridade, divulgava eram sobre um
Eu estava em Buenos Aires quando o econo- fato que estava escondido, mas que, honestamente,

mista Rudger Dirnbush fez uma conferência, com a ele soube revelar. Toda essa movimentação que
presença do encarregado de negócios da Embaixa- vem sendo feita é justamente no interesse de isolar
da dos Estados Unidos, dizendo que a Argentina es- o Brasil, porque consideram que a criação do Merco-
tava a encontrar o leito do desenvolvimento extraor- sul é um ato que entra em confronto com o interesse
dinário, mas que, no caminho da Argentina havia econômico dos Estados Unidos na organização da
apenas um perigo ameaçador: o Brasil. Aliança de Livre Comércio das Américas.

Fiquei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e fico Toda essa movimentação que tem sido feita é
profundamente indignado quando vejo levantarem- justamente - repito - para isolar o Brasil!
se questões inteiramente superadas com o objetivo Atraem-se o Chile e a Argentina para o Nafta e
de dividir o esforço que fazemos no nosso continen- o Brasil fica na berlinda, porque é o gigante que faz
te. No dia 15 de maio deste ano, quando se realiza- medo. No mesmo' sentido opinaram Richard Fein-
va em Belo Horizonte a reunião sobre a ALCA, voltei berg, ex-assessor do Conselho de Segurança dos
ao tema e escrevi: Estados Unidos, e Fred Bergsten, do Instituto de As-

"O maior acontecimento da história do suntos Econômicos Internacionais. Dizem ambos
subcontinente, depois da criação dos esta- que o Brasil é uma ameaça à Alca.
dos nacionais, foi a fundação do Mercado Quando começou o que hoje é o Mercosul, em
Comum do Cone Sul. É uma realidade, mas 1985, com a assinatura da Ata de Iguaçu, ninguém
foi uma idéia-força cuja importância trans- acreditava no pacto acordado nem no seu sucesso.
cende os limites de uma simples área de Ii- A verdade é que, naquele tempo, o Brasil e a Argen-
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tina viviam problemas tão sérios em suas economias
- uma inflação muito alta, problemas internos de na
tureza política e dívida externa muita alta -, que eles
não acreditaram que fôssemos capazes de lançar as
sementes de um projeto que tivesse tão bons resul
tados quanto o Mercosul.

Mas acredito que nunca foi tão necessária a
união entre Brasil e Argentina. O Brasil entrou para o
Mercosul com a visão da unidade, concordando em
fazer grandes concessões. E as fez. A Argentina re
conheceu a necessidade de acabarmos com nossas
divergências históricas, superá-las e juntos aceitar
mos o desafio de crescer como aliados. Hoje, o
maior parceiro da Argentina é o Brasil, e a Argentina
tornou-se um dos maiores parceiros do Brasil.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL - PI) - V. EXª me
concede um aparte?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Darei·,
em seguida, o aparte a V. Exª.

Quero dizer ao Senado Federal e à Nação que
nunca na minha vida tive nenhum problema em rela
ção aos Estados Unidos; pelo contrário, a minha for
mação de político e a minha formação humanistica
sempre foram baseadas naqueles valores eternos
que a nação alJlericana construiu. E, como Presiden
te da República, evite.i de todos os modos que a te
mática antiarnericana figurasse no nosso debate po
lítico interno, procurando relações diplomáticas ma
duras entre países, como dois países que têm que
ter responsabilidades hemisféricas em relação ao
mundo.

Se estou abordando este problema com esta
clareza é porque sei perfeitamente que o Govemo
brasileiro não pode fazê-lo, mas tenho a obrigação
de fazer, para advertir o nosso País e, mais ainda,
para advertir o Governo dos Estados Unidos que ele
não pode e não deve prosseguir nessa política, por
que é um desserviço que faz à sua história e à histó
ria que eles tem representado em face da humanida
de e para o nosso continente.

A Secretária de Estado dos Estados Unidos,
Madeleine Albright, há alguns dias, anunciou que
seu país aceitará a Argentina como "sócio militar ínti
mo", membro aliado, não-integrante da OTAN - Or
ganização do Tratado do Atlântico Norte, que sobre
viveu à Guerra Fria e é um pacto militar de seguran
ça mundial.

Acredito que nada há neste continente que jus
tifique o oferecimentó a qualquer país - não só à Ar
gentina, como a qualquer outro país desta área, I')em
mesmo ao Brasil - do "guarda-chuva nuclear" dos
Estados Unidos em matéria de segurança mundial.

Esta poslç?\ü ;,mundada pela Secretária de ~s

tado assegura à Argentina o acesso a tecnologias de
ponta, a treinamento militar e a armamentos sofisti
cados.

A esse respeito, vale a pena lembrar que o
Chanceler da argentina, Guido Di Tella, confessou 
numa frase que considero de certo modo infeliz 
que é desejo de seu país "ter relações carnais com
os Estados Unidos". De sua parte, o Governo dos
Estados Unidos justifica o status privilegiado com
que distingue a Argentina em reconhecimento aos
serviços prestados como integrante das forças de
paz da ONU na Croácia, no Chipre e no Haiti e por
ter criado o Ministério da Defesa.

O Chile, pelo seu Ministro das Relações Exte
riores, Chanceler Miguel Insulza, condenou também
a decisão norte-americana, sublinhando que ela "al
tera o equilíbrio estratégico da nossa região".

A verdade é que, há seis meses, tive oportuni
dade de denunciar esses fatos com toda essa clare
za e algumas pessoas julgaram que eu estava ven
do fantasmas onde eles não existiam. Agora, é com
extremo pesar que verifico que meus temorás foram
totalmente confirmados.

Ao justificar a decisão do seu país, a srª AI
braith sustenta que se trata de um gesto simbólico.
Ora, todos nós sabemos que, em política - e princi
palmente em política externa -, os símbolos carre
gam decisões e sinalizam procedimentos. Basta
lembrar que, quando os Estados Unidos aceitaram
Israel na mesma condição em que estão aceitando a
Argentina, o gesto simbólico que eles adiantaram é
que eles sustentariam a posição de soberania do Es
tado de Israel na guerra do Oriente Médio, numa
área profundamente conflagrada e onde até hoje o
mundo inteiro deseja que se restabeleça a paz.

Nessa condição, os Estados Unidos deram a
Israel essa participação de não-aliado e não-inte
grante, embora participante do Tratado do Nafta. Da
mesmo maneira, outro participante, também, nesta
condição que agora é oferecida à Argentina, é a Co
réia do Sul, que se debate no problema de seguran
ça em relação à Coréia do Norte, área de um conflito
permanente.

Então, a nossa indagação é esta: por que, no
continente mais pacífico da face da terra, que é a
América do Sul, onde não temos guerra nem pers
pectiva de conflitos, oferece-se uma condição dessa
natureza? O que está por trás disso? Não temos
respostas racionais para responder as essas indaga
ções.
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O Sr. Hugo Napoleão (PFL - PI) - Permite-me do lugar, porque V. Exª, em seus artigos à imprensa
V. EXª um aparte? brasileira, parecia estar adivinhando, mas disse um

O SR. JOSÉ SARNEY (PMOS .- AP) -Ouço o por um GS fatos que estão acontecendo; e, em ter-
Senador Hugo Napoleão. ceiro lugar, pela cQmpetência, pelas palavras medi-

O Sr. Hugo Napoleão (PFL ~~ PI) - Eminente das que V. EXª está proferindo, lendo o seu pronun~

Senador e ex-Presidente José Sarney, estou acom-- ciamento - o que não é do seu estilo. Mas, pela im-
panhando com a maior atenção - atenção diria até portância de ex-Presidente da República, de Presi-
de discípulo - o traçar do perfil da atualidade a que dente da Comissão de Relações Exteriores, V. Exª
faz referência. V. Exª, para dizer que, se tivesse que faz muito bem em medir as palavras que está dizen-
optar por um novo Conselho de Segurança, é claro do. Quero dizer que V. EXª está sendo extraordina-
que defenderia a entrada do nosso País, que, das riamente irhportante neste momento em que o pro-
Américas Central e do Sul, é o que tem maior popu- nunciamento de V. Exª, nobre Senador, com muita
lação e maior Produto Interno Bruto. Agora, fazendo sinceridade, que nunca vi com muita simpatia essa
referência à questão da Argentina, mais precípua e briga para o 'Brasil entrar no Conselho de Segurança
especificamente, eu diria que na sua economia de- da ONU. Não sei se isso aumenta em US$10,OO o
pende visceralmente da economia brasileira. Um ter- nosso crédito. O Brasil, inclusive, já fez parte, muitas
ço das exportações argentinas destina-se ao Brasil. vezes, do Conselho da ONU, como membro ocasio-
Se o Nordeste brasileiro fosse um País, seria o quin- nal. Mas, na minha opinião, hoje, o Conselho não
to importador da Argentina - e o Estado de São tem autoridade, não tem absolutamente nada, nem à
Paulo, sozinho, importa mais da Argentina do que os época em que tinha, de um lado, os Estados Unidos
próprios Estados Unidos da América. De sorte que e, do outro lado, a Rússia. Na verdade, hoje, Rússia
penso que V. Exª, como tecelão desta grande causa, não diz nada; França não diz nada; Inglaterra não
como homem que iniciou esta grande costura, certa- diz nada; China não diz nada; então, perde-me a sin-
mente defende, como defendo, a harmonia entre os ceridade, acho uma vaidade desnecessária essa do
países e, sobretudo, com nossa vizinha Argentina. Brasil querer pertencer esses Cons~lho de Seguran-
Quanto ao contexto que V. EXª insere, das declara- ça. Mas o Brasil tem direito, o Brasil tem condições
ções da Secretária de Estado Americano, estou ab- de aspirar não por esse argumento de ser a maior
soluta e rigorosamente de acordo, também não en- Nação, mas porque o Brasil tem uma tradição de
tendo a razão de tal gesto. Obrigado a V. EXª país pacifista, porque o Brasil tem uma tradição de

O SR. ,JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Muito entendimento, de humanidade, e porque, no Conse-
obrigado, Senador Hugo Napoleão, por seu aparte, lho da ONU, daria um sentimento diferente de paz e
que recolho. O sentimento de V. Exª, Líder de uma de conteúdo, que o Brasil representa. Portanto, pen-
grande Bancada nesta Casa, é certamente o senti- so que o Brasil daria uma contribuição no Conselho
mento do Congresso Nacional e do povo brasileiro, da ONU. Mas somar para nós, juro por Deus, não
pois neste instante renovam-se nossos votos e de- vejo vantagem alguma. Agora, de repente os Esta-
sejos de unidade com a Argentina, de prossegui- dos Unidos fazer o que está fazendo! Em primeiro
mento desta aliança, que é indissolúvel. Sem dúvida lugar, eles já fizeram, lançando a Alca. A Alca já veio
alguma, não podemos deixar que seja fragmentada de uma maneira totalmente desproporcional, queren-
por interesses outros que aqui possam entrar e divi- do nos impor, goela abaixo, de hoje para amanhã,
dir-nos. numa hora em que não estamos preparados para

Muito obrigado a V. EXª. entrar na Alca. O Brasil teve coragem, este Senado
O Sr. Pedro Simon (PMDB _ RS) _ Permite- votou moção lá na reunião da Bahia e praticamente

me V. Exª um aparte, nobre Senador José Sarney? o americano recuou. O troco ele está dando agora.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB _, AP) _ Pois Então, vamos tentar rachar. Sinceramente, é uma

não, nobre Senador Pedro Simon. provocação. Até não estou preocupado com o fato
de, a pequeno prazo e a médio prazo, a Argentina

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Talvez um entrar. Se, em vez de ser a Argentina, fosse o Brasil
dos mais importantes pronunciamentos feitos neste a ser convidado para fazer parte do Tratado Militar
Congresso nos últimos temos seja este de V. Exª em do Atlântico Norte, eu estaria dizendo agora: O Bra-
primeiro lugar, pela autoridade que V. Exª tem não sil não deve entrar. E digo isso com a maior sinceri-
só de ex-Presidente da República, mas basicamente dade. Se inverterem a situação, por exemplo, tirando
porque em seu Governo iniciaram-se os grandes en- a Argentina e fazendo com que o Brasil faça parte
tendimentos que hoje estão florescendo; em segun-
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da Organização po Tratado do Atlântico Norte - não
temos nada ver com as rixas, com as brigas, com
as divisões que existem lá -, quais seriam as vanta
gens que levaríamos com isso? Mas convidar nos
sos irmãos argentinos, que durante séculos os ame
ricanos insuflaram à inevitabilidade - V. EXª sabe,
mil vezes mais do que eu; junto com V. EXª participei
das reuniões onde se iniciou esse Tratado; todos sa
bíamos que já era cQnsiderada inevitável a guerra do
Brasil com a Argentina ao long9 do. século, insuflada
de fora para dentro.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Sena
dor Pedro Simon, V. Ex!! sabe o quanto me honra
seu aparte, mas não quero ser advertido pela Mesa,
cumpndor do Regime"nto que sou, por extrapolar o
meu tempo.

Muito obrigado.
O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Só digo a

V. EXª o seguinte: acredito, do fundo do coração,
que o Presidente Fernando Henrique, não pelo jor
nal, não pela imprensa, deve ter uma conversa aber
ta e franca com o Sr. Menem, e essa questão deve
ser acertada agora e definitivamente. Seja o que for.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) ~ Muito
obrigado pelo aparte de V. EXª, que' honra profunda
mente o meu discurso.

Não será,· portanto, demais eu repetir agora,
neste instante, que somos a área mais pacífica do
Planeta. Não temos, como eu disse, nenhum conflito
nem perspectiva de conflito. Em relação ao Brasil,
sem dúvida, podemos nos orgulhar de ser um País
que tem fronteira com dez outros países e não tem
conflito de fronteira com nenhum deles. Um País que
não tem conflito de raças, não tem problemas de et
nias, não tem problemas de religião, um país que
tem se dedicado, na sua história, à paz, ao diálogo e
à convivência.

Portanto, nos preocupa profundamente que os
Estados Unidos tenham tomado três decisões, todas
elas inexplicáveis neste instante:

Primeira: Levantaram um embargo de armas
para a América do Sul, que era uma decisão tomada
pelo Presidente Carter, há 20 anos, em vigor quando
o mundo vivia um tempo de grandes lutas, de guer
ras, de ameaças de guerras, e o Presidente Carter,
Presidente dos Estados Unidos, proibiu a venda de
armas para a América do Sul. Ora, naquele tempo
justificou-se essa medida. Mas hoje, quando não te
mos qualquer perspectiva de conflito no Brasil, na
América do Sul, nem no mundo, os Estados Unidos
levantam o embargo de venda de armas e abrem o
mercado sul-americano! Mais ainda: há cerca de

quatro meses foi realizada no Rio de Janeiro uma
feira internacional de armas. rla qual se procurava
mostrar ao mercado sul--àinericano as possibilida
des de novos armamentos.

Segunda: autorizam a venda de aviões de últi
ma geração para o Chile.

Terceira: consideram a Argentina sócio partici
pante não aliado da Organização do Tratado do
Atlântico Norte.

Ao tomar essas três decisões, o governo ame
ricano - não digo os Estados Unidos, nem o povo
americano. Devemos falar em govemo americano
para distingüir o que são os Estados Unidos, o povo
americano e o atual govemo americano. O govemo
americano precisa explicar, não somente a nós mas
também ao próprio povo americano, por que as to
mou. A justificativa que apresentou, pelo menos num
caso, foi a de que a Argentina fez parte de missões
de paz na ONU.

Ora, o Brasil participou de forças de paz da
ONU em Suez, em São Domingo, em EI Salvador,
em Angola, em Moçambique' e na Croácia. Perma
nentemente em todas as áreas militares em que a
ONU tem tomado participação, quase sempre há um
observador, um participante de nossas Forças Arma
das, que têm um grande e alto prestígio pelas missõ
es desempenhadas pelo Brasil.

Mas a presença brasileira não foi ditada para
que tivéssemos qualquer reconhecimento. Ela foi di
tada pelas responsabilidades deste País com a paz,
a com democracia, nunca para receber títulos e prê
mios c.: J qualquer aliança militar. Considero um des
respeito à Argentina: Tem tudo para ser vista essa
justifica como uma hipocrisia diplomática, gerando
reservas e muitas outras suspeitas, onde antes ha
via um clima de confiança recíproca.

Nesses outros países onde há essa condição
em relação ao Tratado do Atlântico Norte, eles têm
que ter o guarda-chuva nuclear americano, porque
estão ameaçados, como é o caso de Israel, Coréia
do Sul.

Mas quem ameaça a Argentina, meu Deus?
Quem ameaça de invasão a Argentina? O Brasil? O
Paraguai? A Bolívia? O Chile?

Como explicar que neste momento, em que to
dos estamos voltados para a paz no mundo inteiro,
em que vemos com grande satisfação o mundo atra
vessa; aquele período de confrontação, se possa co
locar dentro do nosso Continente, aqui, qualquer
germe que diga respeito à utilização de argumentos
de força para dirimir algumas ações diplomáticas?
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Acredito que o povo brasileiro e o povo argenti
no tenham a exata noção dos seus interesses histó
ricos e não permitirão que interesses menores fo
mentem essas corridas aqui, que criem um clima ar
tificial de discórdia entre os países e que semeiem
aquilo que os Estados Unidos desejam e que está
muito claro: a desestruturação do Mercosul.

Essa é a grande verdade.

O Governo brasileiro não pode dizer isso. Mas
eu posso, desta tribuna, fazer essas denúncias, até
para ajudar o Governo para que este possa resistir
às pressões que, naturalmente, vem sofrendo.

Eu posso, desta tribuna, dizer que o Governo
brasileiro tem a solidariedade do povo brasileiro e
nossa - acredito que seja de todos nós - para en
frentar eSsas dificuldades e, com altivez, exercer
aquilo que o Brasil é pelo seu destino: uma grande
Nação.

Eu posso, desta tribuna, dizer que os Estados
Unidos nos devem explicações sobre essas atitudes.
Não podemos aceitar esse tipo de conduta sem que
haja uma reação do nosso País. Tenho o dever de
denunciar essa manobra. E não posso conformar
me em dizer que vamos receber como compensa
ção a participação no Conselho de Segurança das
Nações Unidas.

Não acredito que, por trás dessa decisão dos
Estados Unidos, exista uma negociação destinada a
fazer com que a Argentina renuncie ao seu veto para
o Brasil como membro permanente da Organização
das Nações Unidas.

Devo lembrar, neste plenário, que a tese da
necessidade de reformular o Conselho de Seguran
ça da ONU foi levantada por mim, em nome do Go
verno brasileiro, em 1989, na Assembléia Geral das
Nações Unidas. E nós o fizemos não para defender
o nosso interesse de ter uma cadeira no Conselho
de Segurança. Ao contrário, levantamos a tese de
que o mundo de hoje não é o mundo de depois do
encerramento da Segunda Guerra Mundial. A, atual
configuração da Organização das Nações Unidas re
flete, sem dúvida, aquela paisagem depois da Se
gunda Guerra Mundial.

Quem pode pensar em segurança mundial hoje
sem que esteja presente, no Conselho de Seguran
ça das Nações Unidas, um país como o Japão, um
país como a Alemanha? Qualquer mapa feito sem
essa configuração, sem dúvida, não representará
uma realidade mundial. Também a nova configura
ção mundial não será representativa se não estiver,
na Organização das Nações Unidas, junto aos que

decidem, aos grandes, países como a índia e o Bra
sil.

Então, _não estamos reivindicando o Conselho
de Segurança como uma campanha diplomática. O
Conselho de Segurança não é um cargo de honraria;
é' uma responsabilidade que o Brasil aceita assumir
em face de sua grandeza, em face da sua história,
em face de sua presença mundial. ~ o quinto País
do mundo; a oitava economia do mundo; com du
zentos milhões de habitantes no princípio do outro
'século.

Um País dessa magnitude tem responsabilida
des mundiais e o Brasil tem sempre assumido essas
responsabilidades, mesmo quando não tínhamos as
condições que temos hoje.

Em 1945, quando a democracia parecia su
cumbir no mundo com a liberdade e os direitos do
homem, atravessamos o Atlântico para lutar na Eu
ropa por esses ideais, porque era um dever nosso,
da nossa história, do nosso compromisso como
grande País.

Portanto, não é o Conselho de Segurança uma
aspiração de status internacional. Acredito que não
devamos realizar nenhuma campanha nesse senti
do. O Brasil deve aceitar as responsabilidades que
tem perante o mundo.

O Sr. Jáder Barbalho (PMDB - PA) - V. Ex.ª
me permite um aparte?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Com
prazer ouço V. Ex.ª

O Sr. Jáder Barbalho (PMDB - PA) - Senador
e ex-Presidente José Sarney, cumprimento V. Ex.ª
pelas lúcidas considerações que está a tecer a res
peito desse episódio, pela análise que V. Ex.ª faz
dos fatos e, acima de tudo, pela sua manifestação
em favor da paz e do desenvolvimento, principal
mente da América do Sul. Desejo cumprimentá-lo
ainda pelo fato de fazê-lo também na condição de
ex-Presidente do Brasil, em cuja presidência inaugu
rou, de forma concreta, uma nova etapa nas relaçõ
es entre o Brasil e a Argentina com o Mercosul e,
também, na condição de Presidente da Comissão de
Relações Exteriores do Senado. Creio que esta
Casa se orgulha e se expressa por intermédio de V.
Ex.ª neste momento. Vossa Excelência, na verdade,
manifesta o sentimento de todos nós a respeito des
te tema. Os meus cumprimentos.

O Sr. José Serra (PSDB - SP) - Permite-me
V. Ex.ª um parte?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Ouço o
aparte do nobre Senador José Serra.
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O Sr. José Serra (PSDB - SP) - Nobre Sena- processo da Argentina, que contraria os interesses
dor, quero compartilhar da manifestação do Senador brasileiros de ocupar uma cadeira no Conselho de
Jader Barbalho quanto à propriedade das palavras Segurança da Organização das Nações Unidas.
de V. Ex.!! Estou certo de que, neste momento, suas Quero, portanto, na condição de Vice-Líder do Bloco
palavras expressam, com muita clareza e precisão, no Senado e de Líder do PDT, congratular-me com
o pensamento e a convicção de todos os Senado- V. Ex!!, apoiar na íntegra o seu discurso e a impor-
res. tância que tem, sobretudo quanto à apologia que faz

Creio que, como ex-Presidente, V. Ex.!! tem à paz e à unidade na América Latina. Queira rece-
uma realização muito importante a apresentar. E ber, portanto, nossas felicitações e o nosso apoio ao
esta foi precisamente a inversão do nosso processo discurso de V. Ex!!
de relações com a Argentina. Foi no Governo de V. O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Muito
Ex.!! que foram tomadas as primeiras iniciativas que obrigado a V. Ex!!.
permitiram abrir um marco de cooperação nas rela- Sr. Presidente, srªs e Srs. Senadores, zeloso
ções com que aquele país, inclusive eliminando os que sempre fui do Regimento, não quero de nenhu-
custos daquela rivalidade histórica que tanto pesa- ma maneira extrapolar o tempo que me é destinado.
vam sobre ambas as nações. Não tenho dúvida de E quero chegar às conclusões do meu discurso, di-
que o Mercosul nasceu dessa tentativa de aproxima- zendo à Casa,' à minha Casa, o Senado Federal,
ção. E o Brasil, como soube sublinhar com muita que senti como meu dever ocupar esta tribuna, sen-
propriedade, fez grandes concessões para a criação do absolutamente franco, completamente leal para
desse mercado. Sua criação foi um objetivo essen- com a minha consciência, sabendo que é melhor
cialmente de natureza política, porque, do ponto de alertar em tempo, em matéria de política internacio-
vista econômico, fizemos concessões que permiti- nal, do que depois de ter de corrigir os erros das
ram à Argentina enfrentar momentos difícieis do seu nossas omissões.
desenvolvimento econômico. E mencionaria, Sena- Este é um assunto que diz respeito ao nosso
dor José Sarney, um exemplo: em 1995, a expansão futuro. Haverá desdobramentos em relação ao futuro
das exportações da Argentina para o Brasil repre- e aos destinos deste País e deste continente. Essa é
sentou um aumento do Produto Interno Bruto da Ar- uma luta que temos que enfrentar e não podemos
gentina de 4% Naquele ano, o consumo mais o in- deixar de fazê-lo. Uma luta que vem do nosso esfor-
vestimento da Argentina caíram 8%, mas o PIB caiu ço para a criação de riqueza nessa área da América
apenas 4%, por causa das exportações para o Bra- do Sul, que, até há I .em pouco tempo, era um bolsão
sil. Creio que, neste momento, o alerta, a análise de por onde não passava nenhuma corrente do poder
V. Ex.ª tem uma característica positiva: a da neces- mundial, nenhuma corrente de natureza política,
sidade de que consolidemos essa relação, de que nem econômica, nem cultural, sendo apenas um
enfrentemos um ambiente externo hostil a essa rela- ponto de passagem em um oceano.
ção e a essa unidade, e ela servirá, sem a menor Pois bem, agora estamos consolidando um
dúvida, a ambos os povos, tanto à Argentina quanto processo de independência continental; processo
ao Brasil e à América do Sul e, sem dúvida, à paz esse que se destina a abrir um espaço econômico;
mundial. Parabéns a V. Ex.ª espaço econômico que já está criado, o Mercosul,

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP.) - Obri- que, neste momento, está numa fase de consolida-
gado, Senador José Serra. ção; espaço econômico que nos dará também espa-

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT - AP) - V. ço político em nível mundial para negociar com os
Ex.!! me concede um aparte? outros Blocos, com absoluta independência, com o

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP.) - Ouço o Mercado Comum Europeu, com o Nafta, com o Blo-
Senador Sebastião Rocha. co Asiático. Enfim, abrindo todas as possibilidades

O Sr. Sebastião Rocha (BlocolPDT - AP) - que este continente possui e que antes não existiam.
Senador José Sarney, estou convencido de que Neste instante, portanto, inicia-se esse proces-
V. Ex!!, da tribuna do Senado da República, presta so de desarticulação do esforço que estamos fazen-
hoje um relevante serviço à Nação brasileira. Com a do. E não se desestrutura pelo lado econômico -
experiência e a responsabilidade que pesa sobre este é um dado cruel -, procura-se inocular um sen-
seus ombros, como ex-Presidente da República, tido de divisão, voltando essa nossa área a ter idéias
ocupa uma lacuna histórica, deixada pelo Govemo que são ultrapassadas, como a divisão gratuita que
Federal que, de uma forma tíbia, respondeu a esse existia entre os nossos países, que a História nos ti-



Agosto de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 23 24905

nha dado como hipoteca e que estávamos susten
tando, mas, graças a Deus, de que pudemos nos li
bertar.

Acredito que o povo argentino e o povo brasi
leiro estão sintonizados e alertas para essas amea
ças, mas é com absoluta tristeza e decepção que
nós, brasileiros, o Governo do Brasil, sentimos o
Presidente Carlos Menem, da nação argentina,
transformar-se, querendo ou não, num instrumento
dessa divisão, desunindo aquilo que ele encontrou
consolidado.

Falo como representante de um povo irmão,
como quem conhece o Presidente Menem, que foi
tão estimado, que participou tão decisivamente na
consolidação do Mercosul: ele não pode" de nenhu
ma maneira, se deixar ser instrumento de divisão da
quilo que construímos. É com essas palavras que se
fala com clareza de relações maduras.

O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Con
cede-me V. Ex!! um aparte?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Ouço
V. Ex!! com prazer.

O Sr. Roberto Requião (PDMB - PR) - Sena
dor José Sarney, o seu discurso era esperado. Foi
este tipo de postura que diferenciou o governo de V.
Ex!! dos últimos governos brasileiros: uma postura
positiva de um Presidente que nunca teve medo de
ser brasileiro, uma crítica forte no alvo correto, iden
tificando exatamente as forças que querem dividir a
unidade latino-americana. Trata-se de discurso de
um brasileiro que, sem a menor sombra de dúvida,
tem uma noção clara da cidadania latino-americana,
respeitando a Argentina e mostrando com clareza o
que tenta dividir-nos neste momento. Parabéns, Se
nador.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AP) - Muito
obrigado. Não há, em minhas palavras, de nenhuma
maneira, um sentimento de restrição com relação
aos Estados Unidos.

Ao contrário, como disse, minha formação tudo
fez para que eu sempre visse nesse grande país
aquele que assegurou o fundamento teórico das li
berdades que praticamos no mundo inteiro o criador
dos princípios políticos em que nos inspiramos, a
terra de Jefferson e Lincoln, o defensor da democra
ciae da paz.

Hoje, têm os Estados Unidos a responsabilida
de de assegura a sobrevivência da humanidade por
intermédio desses ideais de democracia, de paz e
de liberdade.

No entanto, é absolutamente incompreensível
que o governo americano venha burlar essa tradição

de sua história e faça o que inexplicavelmente está
sendo feito em nosso continente.

Mais uma vez, nós, brasileiros e argentinos, te
mos de reforçar esse sentimento de unidade e de in
teração e dizer que, como povos irmãos, continuare
mos juntos, escrevendo uma página grandiosa de
nossa história, que nos está acompanhando e vi
giando.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - An

tes de convidá-lo para presidir a sessão, gostaría
mos também, Deputado Marcelo Barbieri, de nos as
sociar a V. Ex!! pelo seu pronunciamento. Com a
competência característica de um grande tribuno, V.
Ex!! o divide em três partes importantes: os passa
mentos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek,
que deixaram uma das maiores contribuições para a
democracia; o trabalho, o desenvolvimento do Brasil,
depois o nascimento do MDB e do seu sucedâneo, o
PMDB, no qual nascemos politicamente e vivemos
durante dezenove anos; e o discurso do ex-presi
dente José Sarney, que combate a intromissão de
países como,os Estados Unidos em países peque
nos, modestos, como os que formam o Mercosul. O
pronunciamento de V. Ex!! é tão importante para o
País que pedimos aos órgãos de comunicação da
Casa que dêem a ele a devida divulgação.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Ao
mesmo tempo em que convido para assumir a Presi
dência o Deputado Marcelo Barbieri, concedo a pa
lavra ao Deputado Augusto Carvalho para uma Co
municação de Liderança, pelo PPS, pelo tempo de
cinco minutos.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, quero externar a posição
do meu partido de condenação e repulsa às declara
ções do Governo norte-americano de considerar
com status de relações privilegiadas o país vizinho,
Argentina, procurando com isso retomar uma política
inaceitável de intriga entre países que vêm superan
do um longo período de desentendimento, um longo
período, inclusive, marcado pelo ciclo militar que ca
racterizou as últimas décadas do Brasil e da Argenti
na.

No momento em que o Brasil pleiteia seu in
gresso no Conselho de Segurança da ONU, exata
mente numa postura que considero correta por parte
do Governo brasileiro, não é possível que seja aque
le Conselho, organização internacional que se pre
tende ser moderadora dos conflitos internacionais, o
regulador de uma série de relações fundamentais
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para serem resolvidas sempre pelo caminho da paz,
monopolizado pelas grandes potenciais nucleares.

A reivindicação do Brasil, ao lado da índia, da
Alemanha e do Japão como novos integré!ntes do
Conselho de Segurança da ONU, daria modernida
de, o peso específico de países emergentes, e de
países como o Japão e a Alemanha, potências inter
nacionais que, em razão do resultado da 2ª Guerra
Mundial, foram mantidas na condição de reféns do
bloco de forças hegemônicas de então.

No momento em que o Brasil vem granjeando
grande simpatia internacional para essa justa reivin
dicação de integrar aquele Conselho contrabalan
çando com a voz de um país do Terceiro Mundo as
pretensões hegemônicas hoje colocadas naquele
foro, surge essa tentativa do de o Governo norte
americano nos intrigar com a Argentina. É lamentá
vel a decisão do Presidente Carlos Menen, como
magistrado supremo de um país vizinho, de conde
nar a pretensão brasileira de integrar o Conselho de
Segurança da ONU.

Portanto, em nome no meu partido, faço um
apelo às autoridades dos dois países para que pro
curem superar esse desentendimento, que me pare
ce tem a ver com pretensões eleitoreiras do Sr. Car
los Menen, no "momento em que internamente é ne
cessária, tal como vimos na época da ditadura, a
tentativa de se "galvanizar a opinião pública nacional
contra um inimigo externo, como foi o caso da malfa
dada Guerra das Malvinas. Agora se pretende bus
car uma coesão interna, colocando o Brasil na condi
ção quase de inimigo.

Entendo que a reivindicação do Brasil de inte
grar o Conselho de Segurança da ONU seria exata
mente o caminho de fortalecer os países que hoje
procuram fugir da bipolaridade que existia recente
mente construindo uma relação plural, em que os in
teresses econômicos, principalmente dos povos
abaixo do Rio Grande, possam se manifestar e ter
foros privilegiados, como é o caso da ONU.

Por isso, Sr. Presidente, entendo que o Gover
no brasileiro deve persistir nessa atuação, procuran
do apoio internacional para a alteração do quadro
atual do Conselho de Segurança da ONU e buscar
sempre o caminho da razão, o caminho pacífico para
superar esses desentendimentos - que espero pas
sageiros - com as autoridades argentina.

As tentativas do Governo norte-americano de
considerar aquele país irmão como aliado estratégi
co, aliado preferencial, tem uma significação prof.un
da. Podem estar incluídas aí pretensões de se reto
mar uma corrida armamentista, hoje, sob todos os

ponto de vista, absolutamente inaceitável. Já vimos
sinais nessa tentativa de repassar armas de poder
ofensivo estratégico, modernos caças de combate e
modernas aparelhagens, que hoje estariam ainda
proibidos de ser repassados a países do Terceiro
Mundo.

Espero, Sr. Presidente, que essa tentativa de
incitar uma disputa para o incremento dos arsenais
militares dos países da América Latina e do Terceiro
Mundo possa ser abortada, principalmente buscando
o entendimento com os países vizinhos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Barbieri) - Mui
to obrigado, Deputado Augusto Carvalho. Nós nos ir
manamos com as suas preocupações, como fiz há
pouco em meu pronunciamento. Acho importante
que V. Exª tenha registrado isso em nome do PPS,
seu partido.

o Sr. Gonzaga Patriota, § 29 do artigo
18 do Regimento Interno deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marcelo
Barbieri, § 22 do artigo 18 do Regirrrento In
terno.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Barbieri) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Patriota
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSB.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, f "5 e Srs. Deputados, tenho registrado
desta tribuna, com muita apreensão, a derrocada de
agricultores migrando para os gr~ndes centro urba
nos à procura da sobrevivência para si e seus fami
liares. Lá, as coisas pioram, faltam-lhes teto, comida,
escola e emprego principalmente. Vem a marginali
zação e prostituição para a filharada e a vergonha
para os pais, homens acostumados com a desbrava
ção das caatingas à procura de chão para semear e
colher grãos de milho e feijão para a sobrevivência
da prole.

Minha fala de hoje, Srs. Deputados, é dirigida
aos que não migraram. Falo aos Sertanejos de Ser
tânia, terra onde nasci e me criei. Falo, em particu
lar, ao homem do campo. Falo mais diretamente aos
vaqueiros que de gibão, perneiras, guarda-peitos, lu
vas, esporas, chicotes e o tradicional chapéu de cou
ro enfrentam os bois bravos nas caatingas, no dia-a
dia da sua luta e, no último domingo do mês de
agosto de cada ano, veneram e homenageiam a sua
padroeira, com uma missa campal no Distrito de Al
godões, em Sertânia.
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No próximo domingo, dia 31 de agosto, será Enfim, mesmo estando em campos partidários dife-
realizada a 13ª Missa do Vaqueiro de Algodões, Ser- rentes, comungo de muitas das posições assumidas
tânea. p'or S. EXªs.

Gostaria de associar-me aos seus organizado- Neste momellto, é importante vermos que pes-
res, destacando o presidente da festa, Edmilson soas de partidos diferentes comungam não só com a
Mendonça, na homenagem que será prestada a es- história passada, mas com idéias que vêm em defe-
ses valentes e fortes Sertanejos. sa da soberania nacional, dos direitos dos trabalhos

Por oportuno, Sr. Presidente Michel Temer, e pela democracia.
mesmo conhecendo das dificuldades de aprovação Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, Deputa-
de todos os projetos de lei que tramitam nesta Casa dos, o que, preocupa hoje os governantes brasileiros
Legislativa, vimos pedir a V. Exª, em nome de todos não é a falta de cidadania, a fome ou a miséria, mas
os vaqueiros do Brasil, prioridade para o nosso pro- como seguir o modelo que já deu com os burros ná-
jeto de lei que cria o dia nacional do vaqueiro. Se gua em outros países, como seguir as receitas dita-
existe dia nacional de caminhoneiro, de funcionários das pelos organismos internacionais para que o Bra-
públicos, de médicos, de advogados, dentre outros, sil alcance o suposto desenvolvimento.
porque não se criar, também o dia nacional do va-
queiro. No último dia 10, o Brasil chorou a morte do

Não poderia deixar de prestar também a minha sociólogo Herbert de Souza, exemplo de luta incan-
homenagem aos companheiros Ângelo Rafael e Ju- sável contra a fome, a miséria e pela vida. Os sonho
nhão Lins, Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, de Betinho contagiou milhões de brasileiros que
de Sertânia, bem como aos Srs. Vereadores, Secre- aprenderam com ele que a solidariedade e a sensibi-
tário Municipais e ao pároco Estevão, de Cruzeiro do Iidade para com os 32 milhões de famintos deveriam
Nordeste, todos envolvidos no apoio a essa tradicio- estar no coração de cada um de nós. Os comitês de
nal Missa do Vaqueiro de Algodões. solidariedade contra a fome alastram-se pelos qua

tro cantos do País.Concluo, Sr. Presidente e SrªS e Srs. Deputa-
dos, convidando todos para essa confratemização Betinho acreditou que também o Estado deve-
dos vaqueiros sertanejos, em Sertânea, nossa terra ria assumir sua parcela de responsabilidade no com-
natal. bate' á fome e à miséria. Nos últimos anos de vida,

Sr. Presidente, por intermédio de V. Exª apela- ele tentou continuar sua luta através de programas
mos para o .Presidente Michel Temer no sentido de governamentais, o que não foi possível. Percebeu,
que agilize a tramitação de um projeto de lei de nos- com o tempo, que isso era impossível, pois seus ob-
sa autoria que cria o Dia Nacional do Vaqueiro. jetivos e preocupações eram diametralmente opos-

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Barbieri) _ En- tos aos do Governo.
caminharei ao Presidente desta Casa, nobre Depu- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o que
tado Michel Temer, a sua justa reivindicação. preocupa os poderosos é a simples estabilização da

Aproveito a oportunidade para solidarizar-me moeda, é o grande déficit público, é como ajudar os
com V. EXª em relação à 13ª Missa do Vaqueiro, a amigos banqueiros falidos. Como promover reformas
ser realizada no dia 31 de agosto, em Sertânea, no na Constituição que permitam a melhor implantação
sertão de Pernambuco. do modelo econômico, ainda que signifiquem retira-

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Barbieri) - Com das de direitos e conquistas de trabalhadores, con-
a palavra a nobre Deputada Maria Laura. S. Exª dis- gelamento de salários, falência de pequenas e mé-
põe de 25 minutos. dias empresas e mais desempregos.

A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem Não podemos deixar de ver que a estabilização
revisão da oradora.) - Sr. Presidente,. srªs e Srs. da moeda, levada a efeito nos últimos três anos, le-
Deputados, ao utilizar este horário do Grande Expe- vou o Brasil a conviver com taxas de inflação bem
diente, registro a minha satisfação ao ver esta ses- próximas de países de Primeiro Mundo. Isso acarre-
são presidida por V. Exª Deputado Marcelo Barbieri, tou, num primeiro momento, uma possibilidade de
contando com a presença de Deputados como Au- aumento de consumo das classes média baixa e bai-
gusto Carvalho, do PPS; Gonzaga Patriota, do PSB; xa, mas que hoje já se esgotou, haja vista a crise
e Wilson Campos, do PSDB; São companheiros que que assistimos no comércio, com uma inadiplência
têm uma história política marcada pela participação altíssima e encalhe de estoques ocasionado pela di-
nas lutas democráticas e pela soberania nacional. minuição do volume de vendas.
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Porém, a forma como o programa de estabili
zação foi implantado trouxe problemas de maior gra
vidade para toda a Nação, para o Estado brasileiro,
para suas finanças, contribuindo para o desequilíbrio
de nossa situação externa.

Segundo o economista Paulo Nogueira Batista
Júnior, em recente palestra nesta Casa, os efeitos
sociais do Plano real são nefastos. Seus efeitos po
sitivos já se esgotaram. Qualquer cidadão, em sã
consciência, não poderia sequer imaginar que a
mera estabilização 'monetária pudesse.ser suficiente
para resolver ou sequer mudar substancialmente o
quadro de miséria e de concentração de renda no
País. Esses são problema~ que antecedem a crise
inflacionaria dos anos 80 e 90. O pior é que o Gover
no brasileiro, o Governo de FHC, comporta-se como
se a estabilização monetária fosse suficiente para
trazer o Brasil à condição de uma Nação socialmen
te justa.

As próprias taxas de crescimento da economia
são fatores que sugam da população o que a estabi
lização da moeda concedeu. Um crescimento econô
mico de apenas 3 a 4% ao ano vài erodindo gradati
vamente os ganhos sociais que o combate à inflação
inicialmente produziu. Essas taxas de crescimento
são incompatíveis com a geração de emprego em
ritmo adequado às necessidades e muito porém do
potencial de crescimento de nossa economia. O re
sultado é o grande número de desempregados, que
perambulam pelos grandes centros urbanos, agra
vando os problemas sociais de todas as ordens.

Apesar de saber da importância de outras açõ
es que a proposta conservador de FHC tem levado a
cabo, vou-me deter, Sr. Presidente, nas discussões
recentes das reformas constitucionais que vêm
acontecendo dentro do Congresso Nacional. Refiro
me particularmente a duas: a reforma da Previdência
Social e a reforma administrativa, que vêm sendo ti
das e havidas como as grandes soluções para os
problemas que assolam o País, mas que já se reve
laram, a tempo, desnecessárias e ineficazes aos fins
que o discurso irresponsável lhe impõe.

Até o momento, não sabemos qual a extensão
da propalada crise da Previdência Social no Brasil.
Propositalmente, a proposta de emenda constitucio
nal enviada ao Congresso Nacional não se fez
acompanhar de estudos que justificassem as medi
das ali contidas. No decorrer desses quase três anos
de tramitação, não se fez a discussão necessária so
bre seus efeitos e sua efetividade na solução de
possíveis problemas detectados pelas autoridades
governamentais.

Para nós, do Partido dos Trabalhadores, esta
proposta de emenda constitucional não se configura
numa verdadeira reforma'do Sistema previdenciário
brasileiro, constituindo-se, tão-somente, numa tenta
tiva ilegítima e injustificada de supressão de direitos
de maioria.

A proposta não avança no combate às causas
da deficiência da previdência pública nem se susten
ta em um diagnósii.c.o sério sobre suas mazelas,
transferindo ao trabalhador o ônus da má gestão es
tatal e das distorções provocadas pelos privilégios e
fraudes que, minoritários, sangram os cofres da pre
vidência. É curioso, inclusive, que, a exposição de
motivos que acompanha a PEC que trata da Previ
dência Social justifica a necessidade de reformas
com base na crise da previdência social do setor pri
vado, a cargo do INSS. No curso da discussão, no
entanto, o Governo mudou o discurso e passou a
atacar violentamente os direitos dos servidores pú
blicos, que passaram, perante a opinião pública, a
ser os culpados por todos os problemas previdenciá
rios do País.

Não se conseguiu até hoje um debate para se
ter clareza de onde começa e onde termina a crise
aventada. A forma como todas as discussões foram
conduzidas ou abordadas gerou uma confusão deli
berada, pois nos afasta de um diagnóstico preciso e
de' uma análise serena sobre a situação financeira
da Previdência Social, sobre as suas responsabilida
des e sobre as medidas efetivamente necessárias
para que ela seja reformada.

Uma rápida passada de olhos sobre os dados
Jlobais retirados de relatórios do próprio Ministério
da Previdência revela que o que estamos aqui afir
mando não é mera peça de retórica. Fica comprova
do, ainda bem, que a previdência pública no Brasil
não está falida, como nos querem convencer algu
mas autoridades governamentais.

Se não, vejamos: o regime geral da Previdên
cia Social paga mensalmente mais de 16,8 milhões
de beneficiários, sendo cerca de S,8 milhões rurais e
11 milhões urbanos. Desse total, cerca de 11,4 mi
lhões são no valor de um salário mínimo, que hoje é
120 reais. Isso significa um percentual em torno de
67% do valor dos benefícios e do número de benefí
cios concedidos no Brasil. Cerca de 26,S mil benefí
cios são no valor de 10 a SO salários mínimos, mas
apenas 481 pessoas recebem benefícios entre SO a
100 salários mínimos.

Dados relativos ao mês de fevereiro de 1997
revelam que as receitas da Previdência são compatí
veis com seus gastos: a receita bancária chegou a
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3,78 bilhões dê reais, para uma despesa com bene
fícios da ordem de 3,523 bilhões de reais. Esse su
perávit de 250 milhões é mensal, demonstrando uma
situação de equilíbrio nas contas da Previdência.
Mas isso não é colocado à disposição da discussão
que se faz nesta Casa e da discussão que se faz,
através dos meios de comunicação, sobre os proble
mas da Previdência Social.

Temos a convicção de que, para que tenhamos
uma democracia sólida, é necessário que as infor
mações sejam efetivamente passadas para a opi
nião pública, para que ela tenha condições de fazer
uma avaliação sobre a realidade dos problemas, da
sua dimensão, ou .saber se tais problemas são real
mente falácias que servem de pretexto, para se pro
por medidas que continuem enganando a maioria do
nosso povo.

Dados do balanço financeiro da União, publica
dos no Diário Oficial da União,. dão conta de que,
para uma despesa estimada para' o INSS, no ano de
1997, de 69 bilhões e 200 milhões de reais, foram
desembolsados exatamente 32 bilhões e 200 milhõ
es de reais, no período de janeiro a julho, demons
trando - repito - um equilíbrio entre o previsto e o
gasto o que contraria as declarações alarmistas do
Ministro da Previdência.

Outros dados pontuais revelam situação seme
lhante. A Fenafisp afirmou em audiência nesta Casa
que, apesar das sangrias provocadas pelas fraudes,
sonegações e isenções, em maio de 1996, a Previ
dência Social dispunha de um saldo positivo em cai
xa de 3,bilhões e 200 milhões de reais, para um total
de pagamento de 2 bilhões e 600 milhões de reâis
em um mês.

Para a Anfip, em abril de 1995, a Previdência
tinha em caixa um saldo de 2 bilhões e 800 milhões
de reais. Segundo eles, se o número de fiscais fosse
aumentado para 10 mil, o INSS aumentaria sua arre
cadação em 10 bilhões de reais. São dados de enti
dades sérias e que demonstram exatamente a possi
bilidade que teríamos de ampíiar a arrecadação da
Previdência Social, embora os dados aqui demons
trados revelem que há um equilíbrio entre receita e
despesa. Hoje há somente 3 mil e 700 fiscais para
acompanhar 4 milhões de empresas em todo o País.
São 13 anos sem contratar um só fiscal da Previdên
cia Social. Agora está havendo um concurso para o
preenchimento de somente setecentas vagas, e vá
rias autoridades deste País ainda vêm falar em ex
cesso de servidor público nas diversas áreas.

Podemos até estar localizando em algum ponto
da administração pública alguma sobra de servido-

res ou alguma inadequação na locação. Mas, fica
evidente, quando analisamos as necessidades de
vários setores da administração pública, e particular
mente essa-a que me referi de fiscalização da Presi
dência, a inexistência de um número suficiente de
servidores e a possibilidade de que o Governo teria
ámpliado esse número de servidores, propiciando
também uma ação mais efetiva de fiscalização na
área da Previdência Social.

No último dia 23, depois de aprovada nos dois
turnos da Câmara dos Deputados, a proposta da re
forma da Previdência foi aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania do Senado
Federal, sob a forma de um substitutivo do Senador
Beni Veras. A meu ver, esse substitutivo representa
um retrocesso em relação às votações na Câmara
dos Deputados: recupera a proposta original do Go
verno no que ela tinha de mais perverso para os tra
balhadores.

O substitutivo cria regras de transição para os
que já são segurados, fazendo a diferença dos que
ainda vão entrar no sistema da Previdência Social.
Estabelece o critério de tempo de contribuição' para
a aposentadoria em substituição ao tempo de servi
ço. A aposentadoria proporcional é mantida em cará
ter transitória desde que cumprida a idade mínima e
um tempo acionai de 40% sobre o que falta para a
aposentadoria. Para os atuais professores é mantida
a aposentadoria especial desde que convertido o
tempo de serviço acrescido em 17%. A regra perma
nente é bem mais drástica: al~m do tempo de contri
buição exigido terão de cumprir uma idade mínima
de sessenta anos, se homem, e' cinqüenta e cinco,
se mulher. A aposentadoria especial para os profes
sores só é mantida para os que exercerem atividade
exclusiva de magistério no ensino infantil, fundamen
tai e médio.

Os servidores públicos e os magistrados per
dem o direito à aposentadoria integral. A integralida
de está garantida somente para os que ganham até
o teto de 1.200 reais. O parâmetro, aqui, não é o nú
mero de salários mínimos ou o salário mínimo como
referência, é um valor existente hoje, significando
que a ser mantido esse referencial, com certeza, te:
remos perdas significativas imediatamente à adoção
da própria proposta, hoje, de emenda. Acima disso,
haverá uma redução de até 30% na passagem do
trabalhador para a inatividade. Aparentemente, foi
mantida a paridade entre ativos e inativos. A União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pode
rão criar novos sistemas de aposentadoria para os
seus servidores, desde que criem planos de Previ-



Quero destacar também, Sr. Presidente, outro
aspecto: hoje os servidores públicos contribuem
para a Previdência Social com uma alíquota maior
do que todos os trabalhadores. É evidente que, em
se tratando da universalização do sistema e da
igualdade, teríamos também os servidores públicos,
pelo que contribuem para a Previdência, com os
mesmos valores que os trabalhadores da iniciativa
privada, acabando, portanto, essa diferença a mais
na contribuição dos servidores.

A proposta em votação, além de acabar com a
integralidade da aposentádoria dos servidores, so
mente autoriza a criação de um sistema complemen
tar público, com a contribuição de um para um entre
o Estado e o funcionário, deixando de lado a possibi
lidade de se chegar aos proventos integrais.

Ainda ao contrário da v -3rsão do substitutivo
que tramita no Senado, O PT se preocupou com a
gestão da Previdência Social e em preservar o con
ceito da Seguridade Social contido na atual Consti
tuição. Previa a existência de órb..ios colegiados au
tônomos compostos partidariamente por trabalhado
res, empregadores inativos e o ~ vemo. A esses
conselhos caberia participar efetivamente da elabo
ração do orçamento da Seguridade Social e de sua
gestão, cabendo ao Ministério da Seguridade Social
a execução de suas políticas e a fiscalização e arre
cadação das contribuições. A proposta vedada tam
bém a utilização de recursos da seguridade para fi
nalidade estranhas a seu custeio - o que é uma prá
tica bastante freqüente no Governo.

As mudanças propostas afastavam a possibili
dade de atingir os direitos constituídos ou em fase
de constituição. Ao invés de manter ou instituir privi
légios e de tratar benefícios como se fossem privilé-
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dência Complementar. Assim, quem optar pelo novo pelos trabalhadores e empregados, sem fins lucrati~

sistema ou que" virão futuràmente a ser admitidos, vos, tornando-se uma opção concreta para os traba-
somente farão jus ao que irá regular a legislação so- Ihadores de qualquer nível de renda.
bre a previdência complementar, sem garantia de A fim de preservar o caráter básico e universal
paridade entre ativos e inativos. de todos, o PT abriu mão da aposentadoria integral

Ficam de fora das modificações os militares cu- para os servidores públicos que futuramente ingres-
jos direitos estão assegurados até a edição de lei sassem no serviço público, mas, ao mesmo tempo,
complementar que trate de seu regime próprio. Os propôs um plano fechado de previdência comple~

ocupantes de cargos eletivos também ficaram de mentar, facultativo e sob regime de capitalização,
fora das regras estabelecidas no substitutivo. custeado pela União, Estados e Municípios, com li-

A proposta não avança nas questões centrais, mite de benefícios a ser fixado em lei. Os entes pú-
como a democratização efetiva da gestão da Previ- blicos só poderiam participar com a contribuição até
dência, ou da recuperação do valor dos benefícios, duas vezes a contribuição do servidor. Esse esque-
ou mesmo no que se refere à arrecadação, torna ma permitiria que o benefício fosse o mais próximo
permanente a CPMF e vincula as contribuições so- possível da remuneração percebida na atividade,
bre a folha de pagamento aos benefícios previden~ mas sem ônus excessivo para a administração públi-
ciários. ca.

Ao contrário do que gostam de dizer os arautos
do Palácio do Planalto, que a Oposição não tem pro
posta, o Partido dos Trabalhadores apresentou uma
emenda substitutiva global, quando da tramitação da
PEC da Previdência, na Câmara dos Deputados,
como alternativa à proposta do Governo, resultado
de um amplo debate interno no partido, envolvendo
a bancada federal, o Diretório Nacional, contando
com a contribuição de estudiosos do assunto, de en
tidades ligadas ao tema e de representantes dos tra
balhadores e dos aposentados.

O fundamental da proposta do PT era a univer
salização dos benefícios da previdência pública,
afastando-se privilégios e distorções, e na preserva
ção dos direitos previdenciários básicos dos traba
lhadores, dos direitos adquiridos e da expectativa de
direitos, na democratização da gestão da Previdên
cia Social e garantia dos meios para que a aposen
tadoria complementar seja um instrumento social
mente justo e acessível a todos os trabalhadores.

Concretamente propunha o PT o regime básico
de aposentadoria para todos, sem distinção, até o
teto de, no mínimo, dez salários mínimos.

A aposentadoria por idade seria unificada em
sessenta anos para h9mens e mulheres, com exce
ção das trabalhadoras rurais que aposentariam aos
55 anos de idade. Seria mantida também a aposen
tadoria por tempo de serviço, bem como a"aposenta
doria especial para professores, tendo em" vista as
precárias condições de trabalho no nosso País e
para que os trabalhadores realmente pudessem.usu
fruir de suas aposentadorias.

A previdência complementar também seria pú
blica, de caráter facultativo a ser gerido pela União.
Seria adotado um regime de capitalização, custeado



VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Wilson Campos, pelo
PSDB.

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, foi quase a esta hora, em verdadeira ses
são espírita realizada nesta Casa, num dia de sexta
feira, em que determinado Deputado - não vou dizer
o nome para não dar o direito de resposta, mas to
dos sabem que é - vei.o à tribuna fazer um discurso
para ninguém, o que deixou a imagem da Câmara
dos Deputados em situação difícil.
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gios, O PT buscava a -racíonalização e universaliza- ção das aposentadorias, se a reforma da Previdên-
ção de direitos básicos e essenciais ao exercício da cia passar.
cidadania. Aqui reside a responsabilidade de cada um de

No entanto, nenhuma dessas proposições foi nós, Deputados, para com o desenvolvimento de
aceita pelo Govemo ou sequer discutida com a se- nosso País e para com a dignidade dos trabalhado-
riedade que o assunto requer nesta Casa. Isso por- res, servidores e aposentados. A emenda da Previ-
que os objetivos são radicalmente diferentes. O Go- dência retoma a esta Casa para nova apreciação,
vemo pretende com a reforma da Previdência so- quando deveremos rejeitar o que foi acrescentado
mente resolver uma propalada, mas não provada, no Senado, recuperando o resultado das votações
crise financeira da Previdência, através da retirada na Câmara, mesmo sabendo que não são suficien-
de diretos dos trabalhadores, pavimentando, assim, tes, pelo menos na ótica do nosso partido e na ótica
o caminho para colocá-los, todos, nas mãos dos de muitos Parlamentares desta Casa. Já que não
grandes conglomerados da previdência privada. Já podemos recuperar totalmente a verdadeira propos-
para o PT, o que importa é preservar direitos, acabar ta da Previdência Social e oferecê-Ia à sociedade
com privilégios e manter um sistema público que brasileira, devemos evitar o estrago maior, que é o
faça justiça social sem demagogia e com controle conteúdo do Relatório do Senador Beni Veras.
social. Sr. Presidente, deixo a nossa posição na defe-

O objetivo de fazer essa breve recapitulação sa da Previdência pública e a certeza de que deve-
das questões propostas pelo meu partido sobre a mos rejeitar o substitutivo do Senador Beni Veras.
Previdência foi mostrar o contraste que existe entre Agradeço a generosidade de V.EXª. e tenho a
ela e a reforma que o Governo FHC e o Congresso convicção de que compartilha com muitas das posi-
querem impor à sociedade brasileira, enganando-a ções aqui apresentadas.
com um discurso falso de solução para os proble- O SR. PRESIDENTE (Marcelo Barbieri) - Mui-
mas que afligem milhões de trabalhadores. to obrigado, Deputada Maria Laura. De fato, compar

tilho integralmente com as argumentações de V. Exª
No caso dos servidores públicos, o problema sobre a Previdência. O seu pronunciamento é muito

se agrava mais ainda se acrescentarmos que, além importante para situar a questão, visto ser essa uma
do golpe e não poderem ter condições dignas de preocupação de milhões de brasileiros. Sou teste-
vida na velhice, por conta de uma aposentadoria re- munha disso, pelo número de aposentados ou pres-
duzida, sofrerão outros golpes através da aprovação tes a se apresentar que me procuram na minha cida-
da reforma administrativa. de de Araraquara, interior de São Paulo, sempre

Os problemas hoje existentes no serviço públi- perguntando a respeito desse assunto.
co e a desmotivação verificada no seio da categoria V. EXª trouxe grandes esclarecimentos à Na-
serão drasticamente agravadas com a queda da es- ção brasileira. Parabéns à nobre Deputada. Ressalto
tabilidade, com a flexibilização do concurso e com a que o seu pronunciamento será amplamente divul-
falta de perspectiva de profissionalização dos funcio- gado pelos meios de comunicação da Casa.
nários. Isso eu afirmo, Sr. Presidente, sem medo de Muito obrigado.
errar ou de estar fazendo alguma profecia neste ple- O SR. PRESIDENTE (Marcelo Barbieri) - Vai-
nário. se passar ao horário de

As análises feitas pelo Prof. Luiz Fiori sobre a
situação econômica e política vivida hoje pelo Brasil
comprovam que essas constatações que faço neste
discurso estão dentro do modelo seguido.

Para Fiori, nesse tipo de projeto econômico
aceita-se com facilidade que não cabe todo mundo:
"Esses governos dirigem a parte da sociedade, o
mundo dos negócios, que vai muito bem. O capitalis
mo vai para um lado e a população vai para outro".

Acrescenta ainda que a insatisfação para com
a exclusão social tende a aumentar, fruto do acirra
mento de questões como desemprego, falta de polí
ticas pública, redução da proteção social e até redu-
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Anteontem, Sr. Presidente, num espetáculo de
primente, vimos que esses - os donos da Casa 
comandaram uma votação encaminhada, em primei
ro lugar, pelo Líder Inocêncio Oliveira, que tinha logi
camente o apoio dos outros Líderes para evitar a re
tirada de pauta de um projeto que classifica dos
mais nobres, que defendemos muito: o da honesti
dade. Deve-se evitar as falcatruas em um órgão que
se chama Confederação Brasileira de Futebol.

V. EXª dignificou a minha proposta com o seu
voto. Foi o voto consciente da juventude, de um ho
mem, como V. EXª, que habita uma cidade grande:
São Paulo.

Eu, que sou da Região Nordeste, vim para cá e
aqui estou há quase quarenta anos, vi uma mano
bra, Sr. Presidente, aliás muito feia, do Líder do
PPB, Deputado Odelmo Leão; do Deputado Inocên
cio Oliveira e do Líder do meu próprio partido, Depu
tado Aécio Neves.

Represento o PMDB, apresentei um pedido de
urgência urgentíssima par se constituir uma Comis
são e começar a discussão de um assunto sério.
Não me interessa quem vai ser envolvido. Quem não
tiver contas a pagar, não vai pagar; mas quem as ti
ver vai pagar.

São esses desmandos da CBF. Não vamos di
zer da arbitragem, mas da administração. É a prepo
tência de um homem só. Ele veio a Brasília, em uma
terça-feira, ofereceu uma farta recepção no Lago
com muita champanha, muito uísque e muita conver
sa mole. Conseguiu convencer, com a sua presença
e alguns telefonemas.

Não discuto, Sr. Presidente, a posição aqueles
companheiros, como nós, simplesmente Deputados,
que votaram, mas a influência dos Líderes. E o Líder
Inocêncio Oliveira explicou que era para evitar um
escândalo a mais ou um escândalo maior.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, um es
cândalo a mais ou a menos não nos interessa. Nos
sa obrigação é fazer com eles não se proliferem.

Os que cometeram traição nesse episódio têm
de assumir a responsabilidade. Refiro-me aos 389
companheiros que assinaram o requerimento, ou
seja, apoiaram-no. Esses companheiros, 55 do meu
partido, votaram contra o requerimento do qual eles
próprios eram requerentes.

Não podemos continuar assistindo a isso. O
Parlamentar que assinar um requerimento tem de
responsabilizar-se pelos seus atos, pois tem um
grande caminho a percorrer. Uma Comissão Parla
mentar de Inquérito" dura entre 120 e 180 dias.

Não ocupei esta tribuna para fazer afrontas,
mas para dizer da minha mágoa - e sou um homem
de mais de setenta anos - pelo fato de os compa
nheiros negarem sua colaboração para que investi
gássemos o futebol brasileiro, no sentido de obter
mos sua melhora. Se houver algum futebolista nes
ta Casa, o é tanto quanto eu, porque fui atleta e dire
tor de futebol. Há sessenta anos milito num clube
pernambucano que no próximo ano completará seu
centenário. Sou seu presidente de honra. Com que
cara vou chegar a Pernambuco, cuja população es
perava que aqueles aos quais dera seu apoio o
mantivessem. E não estávamos pedindo voto, no
mérito, Sr. Presidente, pois o mérito viria depois,
com a apuração. Mas fiquei decepcionado com os
companheiros Líderes. Quando fui falar com o Depu
tado Inocêncio Oliveira, depois da votação, S. Ex!'
me disse que estava atendendo a um pedido do Lí
der do Governo, Deputado Luís Eduardo.

Gostaria de fazer um apelo: que pelo menos 
como diz o ditado popular - respeitem meus cabelos
brancos, porque não os conquistei nos carnavais de
Pernambuco, mas através de muita luta; E quero,
pelo menos, levar comigo, no dia em que morrer, a
consciência de que lutei para fazer o melhor. Não
tive a colaboração dos meus companheiros, mas es
pero que S. EXªs não recebam o meu pronuncia
mento como censura ou como covardia por estar fa
lando para uma Casa vazia. Falarei tantas vezes pu
der, não o fazendo antes por estar proibido pelo mé
dico. E todas as vezes que puder vou pedir aos
companheiros que façam o retrospecto do que se
passou aqui ontem. E vamos levar adiante, r,orque é
necessário, não só isso.

Mas, Sr. Presidente, vimos nesta Casa que
CPI é constituída, mas, depois, interessados, o Go
verno e outros mais podem pedir ou instar ser'" lide
rados para retirar a assinatura de apoio à criação. O
homem que assina um requerimento não po.-l?, se
esquecer de que está assumindo compromissv. Não
serei caudatário, não serei carneiro ou ovelha de re
banho algum. Jamais teria prestado o meu apoio e o
retirado depois por influência de alguém. Posso ser
liderado, mas não subserviente.

Portanto, mais uma vez, chamo a atenção,
principalmente dos mais jovens, que podem ter mui
to o que nos ensinar, mas não vou aprender .para
piorar, sobretudo, com o meu belo currículo, do qual
muito orgulho, pois tenho 40 anos de vida pública.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Barbieri) - De

putado Wilson Campos, V. Ex!' foi muito feliz em seu



O SR. AGNELO QUEIROZ (BlocoIPCdoB-DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Governo Federal anunciou reitera
das vezes que pretende dar um reajuste aos servi
dores públicos federais apenas no próximo ano, em
1998.

Ora, os servidores já estão há três anos sem
receber qualquer reajuste salarial, e o Governo de
sej~ deixar o funcionalismo sem aumento mais um
ano, quando o Orçamento de 1997, aprovado pelo
Congresso Nacional, prevê recursos da ordem de
4,16 bilhões de reais para a concessão de um rea
juste imediato aos servidores públicos federais.

De tal maneira, já existe no Orçamento deste
ano os recursos necessários para garantir o reajuste
dos servidores. Não para recompor a perda salarial,
que é enorme, já superando 35% desde o início do '
Plano Real.

O Governo socorre banqueiros falidos com
20,8 bilhões do dinheiro público, como ocorre no
PROER, mas afirma não ter recursos em caixa para
dar reajuste salarial este ano aos servidores públi
cos. E os 4,16 bilhões de reais que estão consigna
dos no Orçamento da União deste ano somente
para atender a esse objetivo? Com o que o Governo
Federal está gastando tais recursos? Está fazendo
caixa com esses recursos ou está, como aliás é de
seu costume, cobrindo os rombos dos bancos falidos
como o Nacional, o Econômico, o Bamerindus, etc?

O Governo está tentando, mais uma vez, enga
nar a sociedade e os servidores públicos, descon
versando e empurrando o reajuste do funcionalismo
para 1998, época de eleições. Isso o Governo já fez
em épocas passadas e, agora, está fazendo de
novo. Em suma, o Governo mente para o servidor
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pronunciamento. V. EXª sempre lutou para que os fa- de forma deslavada, e há três anos não lhes dá rea-
tos fossem apurados nessa CPI. Como V. EXª decla- juste.
rou, fui um dos que o acompanhou nessa votação, a Os servidores exigem reajuste já, medianTe- a
seu pedido, mas consciente de que era o melhor utilização da verba orçamentária que nós, no Con-
para o nosso País. gresso Nacional, aprovamos.

Parabenizo V. EXª pela sua história de luta nes- O Presidente da República, os Ministros da Fa-
te Parlamento em defesa das causas do nosso zenda, Pedro Malan, e da Administração, Bresser
povo. E essa é uma das causas importantes, pois Pereira, devem explicações urgentes a esta Casa e
nosso povo gosta muito de futebol. Espero que V. à sociedade do que estão fazendo com os recursos
EXª consiga, mantendo essa postura, chegar à insta- dos serviçtores públicos.
lação dessa CPI. Uma outra questão também importante é que a

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Barbieri) - Con- Justiça Federal tem reconhecido o reajuste de 28%,
cedo a palavra, em nome do Bloco Parlamentar que o Supremo estendeu aos servidores públicos
PT/PDT/PC doB, ao nobre Deputado Agnelo Quei- em razão de aumento concedido aos militares em
roz, do Distrito Federal, pelo tempo de cinco minu- 1993. O Governo não põe'em prática o determinado
tos. pela Justiça, ou seja, não paga imediatamente os

28% que deve aos servidores, e negocia o passivo 
reajuste acumulado desde 1'993 -, que tem de ser
reposto aos servidores. Há três anos que o Governo
vem utilizando esse expediente de falácia, de jogo
de empurra para ludibriá-los, postergando esse rea
juste, o que é um direito exigido pelos servidores pú
blicos. Então, a exigência não é só dos servidores,
mas desta Casa que quer ver a decisão judiciária
cumprida. Com essa medida, obviamente, será recu
perado o poder de compra dos funcionários públicos
federais. Devemos fazer essa exigência reiteradas
vezes. Estamos perto do fim do ano e o Governo já
começa a anunciar que haverá reajuste só no próxi
mo ano. Na verdade o reajuste tem de ser dado este
ano com recursos liberados neste ano. Será que
esse dinheiro está sendo programado para salvar
mais algum banco falido?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a medi
da provisória editada pelo Governo Federal que au
toriza a abertura do comércio varejista em geral é
uma falácia. Pesquisa feita entre as grandes cadeias
de comércio dos Estados Unidos mostrou que o au
mento dos empregos em razão da abertura do co
mércio aos domingos foi inexistente. A grande rede
de lojas C&A Americanas, que, antes abria aos do
mingos, ao verificar que não havia expressivo au
mento das vendas, resolveu voltar ao sistema anti
go, de fechar nesse dia.

Aliás, a autorização dada pelo Governo de
abertura do comércio varejista em geral aos domin
gos não se reveste de caráter emergencial, para fa
zer parte'de uma medida provisória, nem se traduzi
rá na criação de mais empregos no mercado formal.

É preciso que os sindicatos de comerciários se
mobilizem para forçar o Governo a suspender ime
diatamente os efeitos do art. 6º da medida provisória



24914 Sábado 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

que liberou o comércio aos domingos. O Governo in- fazê-lo, os 180 anos da cidade de Araraquara, inte-
cluiu essa liberação como um dos artigos da reedi- rior de São Paulo, cidade onde nasci e que também
ção da MP sobre a participação dos trabalhadores represento no Congresso.
nos lucros e nos resultados das empresas. Faço o registro de seu aniversário, no momen-

Apresentamos, há poucos dias, em conjunto to em que Araraquara passa, assim como o restante
com o Deputado Inácio Arruda, à Comissão do Tra- do País, pelo drama do desemprego. Lamento que
balho da Câmara dos Deputados, requerimento de na minha cidade hoje, segundo o próprio Secretário
convocação do Ministro do Trabalho, Paulo Paiva, do Trabalho do Estado de São Paulo, Dr. Walter Ba-
para que explique as razões e os objetivos que leva- relli, que lá esteve·recentemente, haja 26 mil pes-
ram o Govemo a editar uma autorização tão intem- soas desempregadas - e isso numa população de
pestiva e que não passou pelo crivo de discussões 170 mil habitantes.
com os sindicatos de comerciários e as federações Portanto, ao registrar o aniversário da cidade,
comerciais estaduais. ressalto a necessidade de buscarmos, lá e em todo

Aliás, as reações foram quase todas contrárias o Brasil, a retomada do crescimento, do desenvolvi-
à essa impostura do Governo, que quer condenar a mento econômico e a geração de novos empregos.
categoria dos comerciários a não ter um dia sequer Ainda esta semana fui procurado por pessoas
no final de semana (salvo um domingo por mês) pra que trabalhavam numa grande rede de lojas, as Lo-
o lazer, como se os trabalhadores no comércio não jas Brasileiras, que fechou sua filial de Araraquara,
tivessem mulher, filhos, parentes e amigos. desempregando mais quarenta pessoas.

Os comerciários têm direito ao lazer, como to- Também neste momento estamos buscando
dos os trabalhadores, preferencialmente aos domin- fazer com que o gasoduto, obra já tão anunciada e
gos, como afirma a própria Constituição. que agora se configura, que trará ó gás natural da

E é para garantir esse dire,ito inalienável dos Bolívia até Porto Alegre, seja essa alavanca de de-
comerciários que os Parlamentares progressistas senvolvimento, pois em Araraquara será instalado
desta Casa, juntamente com os sindicatos dos traba- um centro de distribuição.
Ihadores no comércio, devem pressionar, nas ruas, Estou confiante em que a Petrobras, empresa
em passeatas e carreatas, o Governo para que este r~sponsável pela obra, a realizará dentro do prazo
retire o artigo da medida provisória, publicada dia 8 afiançado, dezembro de 1988. Com essa obra, a
de agosto no Diário Oficial da União, que autorizou nossa região, espero, poderá alavancar sua &Cono-
a abertura do comércio varejista aos domingos. mia, trazendo novas indústrias, novas perspectivas

Temos a convicção de que o repúdio da socie- de crescimento e algum alento aos empresários que
dade a essa medida, que não refletirá em aumento lá estão instalado no sentido de que possam gerar
de vendas nos finais de semana, fará com que o Go- novos empregos, p'orque o drama ~ J desemprego,
vemo revise sua posição autoritária, de império, es- também no interior de São Paulo, é algo que assusta
tendendo novamente aos comerciários o repouso a nossa população.
semanal remunerado, preferencialmente aos domin- Está previsto também um ramal que trará o gás
gos, como recomenda a própria Constituição - repi- até Brasília, por meio de um acordo, recentemente
to. divulgado, entre os Governadores Cristovam Buar-

Era o que tinha a dizer. que, do Distrito Federal, e Maguito Vile"\ de Goiás.
O Sr, Marcelo Barbierí, § 2º do artigo Esse ramal sairá de Araraquara.

18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Saiba V. Exa., Sra. Presidente, nobre repre-
presidência, que é ocupada pela Sra. Maria sentante de Brasília, que a população do Distrito Fe-
Laura, § 2º do artigo 18 do Regimento Inter- deral também será beneficiada com essa alternativa
no energética, abundante no país irmão, Bolívia, e da

A SRA. PRESIDENTE (Maria Laura) - Conce- qual o Brasil se beneficiará, porque o acordo está fir-
do a palavra ao Deputado Marcelo Barbieri, pelo Blo- mado e a obra já se iniciou.
co Parlamentar (PMDB/PSD/PSUPRONA) É com imensa satisfação que registro o aniver-

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB - sário de Araraquara e, desta tribuna, envio especial
SP. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, no- saudação ao atual Prefeito, Dr. Waldemar de Sante,
bre Deputada Maria Laura, que nos honra presidindo e ao atual Presidente da Câmara Municipal da cida-
a sessão neste momento, Sras. e Srs. Deputados, de, Dr. Walderice Joe. Por intermédio de S. Exas.,
registro no dia de hoje, porque não posso deixar de cumprimento toda a população de Araraquara, dese-
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jando muitas felicidades a toda a cidade e um futuro
de crescimento, desenvolvimento e realizações.

Era o que tinha a dizer neste ínicio de tarde de
22 de agosto de 1997, dia em que Araraquara com
pleta 180 anos. '

VII- ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Maria Laura) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Maria Laura) - Encerro a
sessão, convocando outra para a próxima segunda
feira, dia 25, às 14 horas.

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(Art. 216, § 1º do Regimento Interno);

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

Nº 137197 (DO SR. JOÃO MELLÃO NETQ) - Acres
centa às competências da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação a consolidação,
temática das normas legais da jurisdição fede-
ral.

PRAZO - 2!! DIA: 25-8-97
ÚLTIMO DIA: 28-8-97

N2 138197 (DO SR. JOÃO MELLÃO NETO)- Altera o art:
32 da Resolução nº 17, de 1989 - Regimento
Interno, para criar, nas Comissões Permanentes,
instâncias e procedimentos efetivos destinados a
possibilitar maior integração e interatividade entre
os diversos segmentos da sociedade e a Câmara
dos Deputados.

PRAZO - 22 DIA: 25-8-97
ÚLTIMO DIA: 28-8-97

N!! 141197 (DO SR. MAURíCIO REQUIÃO) - Altera os
§§ 4º e 5º do 'art. 52 da Resolução nQ 17, de 1989
- Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

PRAZO - 2º DIA: 25-8-97
ÚLTIMO DIA: 28-8-97

N2145197 (DO SR. ISRAEL PINHEIRO) - Altera o Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, dispon
do sobre a tramitação das propostas de emenda

à Costituição, as matérias sujeitas ao exame de
Comissões Especiais e o poder conclusivo das
Comissões.

PRAZO - 12 DIA: 25-8-97
ÚLTIMO DIA: 29-8-97

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECURSOS

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS
SÃO-ART. 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58, § 1º
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º
combinado com ART. 132, § 2º

2.1 PELA IN~DEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇA
MENTARIA

PROJETOS DE LEI:

N!! 4.484/94 (VALDIR COLATTO) - Dispõe sobre a con
cessão de crédito rural diferenciado para profissio
nais bIfliversitários na área de agricultura e pecuária.

ÚLTIMO DIA: 25-8-97

N!! 1.237195 (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL) 
Dispõe sobre a criação de 2 (dois) cargos em
c,omissão de chefe de Zona Eleitoral, no Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas.

ÚLTIMO DIA: 25-8-97
N!! 2.741197 (WELlNTON FAGUNDES) - Concede isen

ção do Imposto sobre Produtos Industrializados na
aquisição de veículos destinados ao transporte de
passageiros, nos serviços públicos de concessão
municipal e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 25-8-97
N!! 2.993197 (JAIR BOLSONARO) - Acrescenta alínea h

aoart 8º, inciso 11, da Lei nº9.250, de26de dezembro
de 1995, que altera a legislação do imposto de renda
das pessoas físicas, e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 25-8-97
N!! 3.166197 (NILSON GIBSON) - Altera a legislação

eleitoral e partidária.
ÚLTIMO DIA: 25-8-97

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos do
artigo 137, § 1º do RI. Prazo pai-a apresentação
de recurso artigo 137, § 2º (5 sessõf::!s). As seguin
tes proposições:
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Data Dia da Semana Hora Nome

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE

- Agosto de 1997 -

15:00 Nilson Gibson
15:25
15:50 Fetter Júnior.
16:15 Humbertp Costa
16:40
17:05 Paes Landim
17:30 José Thomaz Nonô
17:55 Júlio César
18:20 Airton Dipp

15:00 Eduardo Jorge
15:25 Nestor Duarte

15:00 Paulo Delgado
15:25 Edinho Bez

15:00 Luiz E. Greenhalgh
15:25 Pauderney Avelino

10:00 Silvernani Santos
10:25 Confúcio Moura
10:50 Asdrubal Bentes
11:15 Marcus Vicente
11:40 Sebastião Madeira
12:05 Sérgio Miranda
12:30 Eliseu Resende
12:55 Severiano Alves
13:20 Cláudio Chaves

6ª-feira

5ª-feira

25 2ª-feira

INDICAÇÃO:

N2 913197 (DALiLA FIGUEIREDO) - Recomenda que
se promova a integração da cidade de Guarulhos
ao sistema de linhas metroviárias da região me
tropolitana de São Paulo.

ÚLTIMO DIA: 25-8-97

N2 933197 (ASDRÚBAL BENTES) - Sugere a adoção
de providências para a desapropriação da área de
terras denominada Agrisal no Município de Sali
nópolis, Estado do Pará.

ÚLTIMO DIA: 25-8-97

PROJETOS DE LEI:

N2 3.392/97 (ELIAS MURAD) - Estabelece a obrigato-
riedade de criação dos Conselhos Estaduais de --------------...:.....:...----
Entorpecentes nos Estados que ainda não os 26 3ª-feira
possuem e dos Conselhos Municipais nos muni- _
cípios com mais de 50.000 habitantes. 27

ÚLTIMO DIA: 25-8-97

28
N2 3.411/97 (JAIRO AZI) - Auoriza o Poder Execu-

tivo a incluir a Empresa Brasileira de Infra-Es- 29
trut~ra Aeroportuária - Infraero, no Programa
NacIonal de desestatização, e dá outras pro
vidências.

ÚLTIMO DIA: 25-8-97

Ng 3.457/97 (LEOPOLDO BESSONE) - Altera o nome
da BR-499 para Rodovia Historiador Oswaldo
Henrique Castello Branco

ÚLTIMO DIA: 25-8-97 .

ORDEM DO DIA DAS COMiSSÕES

I • COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

.-
INFORMATICA

A V 1-5 O Nº 10/97·
RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 18/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5ª Sessão

AS PROPOSiÇÕES ABAIX 30MENl E RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI Nº 1.299/95 - do Sr. Paulo
Gouvêa - que "dispõe sobre compensação às
emissoras de rádio e televisão, com impostos
federais devidos, pela transmissão de
programas eleitorais gratuitos".
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA

2 - PROJETO DE LEI Nº 2.642/96 - do Sr. Arthur
Virgílio Neto - que "proíbe o uso de aparelho
de telefone celular a bordo de aeronaves",
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
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5 -

3 - PROJETO DE LEI Nº 2.920/97 - do Sr. Jovair 4
Arantes - que' "altera a redaçã do art. 91 da Lei
nº 9.279, de 14 de maio de 1996".
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

A V I S O Nº 20/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 18.08.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5ª Sessão

A - Da análise da Const!tucionalidade e
Juridicidade (art. 54,1)
1 - PROJETO DE LEI Nº 2.524/96 - do Poder 6

Executivo (Mensagem nº 1.130/96) '- que
"dispõe sobre as férias dos servidores púbJicos
civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA

PROJETO DE LEI Nº 2.242/96 - dos Srs.
Eduardo Jorge e Ursicino Queiroz - que "cria o
dia nacional de vacinação do idoso e o
programa de vacinação em idosos internados
ou recolhidos em instituições geriátricas".
(Apenso o Projeto de Lei nº 2.458/96)
RELATOR: Deputado ROLANG LAVIGNE

PROJETO DE LEI Nº 2.249/96 - do Sr. Paulo
Bauer - que "modifica de 20 para 15 de
dezembro a data-limite para o pagamento da
gratificação de Natal, alterando a redação do
artigo 1º da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de
1965, que 'dispõe sobre o pagamento da
gratificação prevista na Lei nº 4.090, de 13 de
julho de 1962"'.
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI Nº 2.281/96 - da Sra. Marta
Suplicy - que "dispõe sobre a comercialização
de preservativos masculinos de látex de
borracha".

(Apenso o Projeto de Lei nº 2.898/97)
RELATOR: Deputado DJALMA DE ALMEIDA
CÉSAR

A V I S O Nº 21/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 21.08.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2ª Sessão

A - Da análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54,1)
1 - PROJETO DE LEI Nº 621/95 - do Sr. José

Fortunati que dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de "bico antijato" em
recipientes plásticos para a comercialização de
álcool e outros combustíveis líquidos de uso
doméstico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LYRA

2 - PROJETO DE LEI Nº 2.223/96 - do Sr. Padre
Floque - que "autoriza a organização de corpos
de bombeiros municipais voluntários em
cidades e vilas não assistidas por
destacamentos locais do respectivo Corpo de
Bombeiros Militares".
RELATOR: Deputado NEY LOPES'

3 - PROJETO DE LEI Nº 2.239/96 - do Sr.
Leonidas Cristino - que "obriga o impressão de
mensagens educativas sobre normas de
trânsito em embalagens de fósforos~'~"
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

7 - PROJETO DE LEI Nº 2.408/96 - do Sr. Vic
Pires Franco - que "dispõe sobre a inclusão da
matéria Informática nos currículos dos
estabelecimentos de ensino de 1º, e 2º graus".
(Apenso o Projeto de Lei nº 2.792/97)
RELATOR: Deputado EDSON SILVA

8 - PROJETO DE LEI Nº 2.447/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nº 987/96) - que
"denomina "Ponte Ivan Alcides Dias" a
obra-de-arte, especial, localizada no Município
de Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

9 - PROJETO DE LEI Nº 2.523/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nº 1.127/96) - que
"denomina "Rodovia Ulysses Guimarães" a
BR-282".
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO.

B - Da anális.e da Constitucionalidade, Ju
ridicidade e Mérito

10 - PROJETO DE LEI Nº 2.561/96 - da Sra. Zulaiê
Cobra - que "altera a redar.fão do art. 222 do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
- Código de Processo Pena
RELATOR: Deputado LLJIZ EDUARDO
GREENHALGH
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11 - PROJETO DE LEI Nº 2.623/96 - da Sra. Zulaiê
Cobra - que "altera o art. 31 da Lei nº 9.099, de
26 de setembro de 1995, que 'di~põe sobre os
juizados especiais cíveis e criminais e dá
outras providências'''.
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

12 - PROJETO DE LEI Nº 2.624/96 - da Sra. Zulaiê 
Cobra - que "altera a redação do art. 511, seu
parágrafo único da Lei nº 5.,869, de 11 de
janeiro de 1973, Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado'MATHEUS SCHMIDT

13 - PROJETO DE LEI Nº 2.639/96 - do Sr.
Domingos Dutra - que "dá nova redação abs
arts. 863, 864 e 865 da Lei nº 5.869, de 11 <le
janeiro de 1973, que 'institui O Código de
Processo Civil"'.
RELATOR: Deputado ADHEMAR. DE
BARROS FILHO

14 - PROJETO DE LEI Nº 2.654/96 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de constar o prazo de validade nas certidões
expedidas pela Administração Pública
Federal".
RE~ATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

15 - PROJETO DE LEI Nº 2.693/97 - do Sr. Arthur
Virgí.lio Neto - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de aposição de fotografia no
título de eleitor".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

16 - PROJETO DE LEI Nº 3.005/97 - do Sr. José
Carlos Vieira - que "dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO A.MBIENTE E

MINORIAS

AVISO 25/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 22/08/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1ª Sessão

nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe
sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos
agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da
Constituição Federal".

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

A V I S O Nº 24/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 18/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5ª Sessão
1 - PROJETO DE LEI Nº 2.823/97 - do Sr. Hélio

Rosas - que "dispõe sobre a instituição do Dia
Nacional de Reverência ao Polici9' Vitimado
em SeNiço".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE
ANDRADA

2 - PROJETO DE LEI Nº 3.250/97:' do Sr. Serafim
Venzon - que "dispõe sobre a' antecipação de
comemoração de feriado e dá outras
providências". Apensos os PLs nºs 3.314/97,
3.279/97,3.253/97,3.346/97 e 3.374/97.
RELATOR: Deputado JOÃO FAUSTINO

A V I S O Nº 25/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 22/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1ª Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI Nº 2.806/97 - da Srª Esther
Grossi - que "acrescenta dispositivo à Lei nº
9.424, de 24 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado RICARDO GOMYDE

A V I S O Nº 26/97
RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 22/08/97
Prazo.: 2 Sessões
Decursp: 1ª Sessão

1 - PROJETO DE LEI Nº 3.219/97 - do Sr. Serafim 1
Venzon - que "torna obrigatória a afixação de
preços dos produtos e seNiços turísticos, e dá
outras providências". .

2 - PROJETO DE LEI Nº 3.380/97 - da Sra. Dalila
Figueiredo - que "altera o § 2º do art. 3º da Lei

PROJETO DE LEI Nº 2.069/96 - da Srª Rita
Camata - que "dispõe sobre o exercício da
profissão de esteticista e cosmetologia, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: contrário
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RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 18/08/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 3ª Sessão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
EFAMíLIA

2-

3 -

PROJETO DE LEI Nº 2.864/97 - do Sr. Paulo 2
Paim - que "dispõe sobre a assistência gratuita

aos filhos e dependentes dos trabalhadores
urbanos e rurais desde o nascimento até seis
anos de idade, em creches e pré-escolas".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nº 3.024/97 - do Sr. Neiva
Moreira - que "veda aos estabelecimentos de
ensino a cobrança de caução de alunos, pais
de alunos ou responsáveis como condição
'sine qua non' para matrícula e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO GOMYDE
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nº 743/95 - do Sr. Nelson
Màrárezan : que "dispõe sobre o limite do
bloqueio' das parcelas do Fundo de
Participação dos Municípios".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

A V I S O Nº 17/97

5 - PROJETO DE LEI Nº 3.080/97 - 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".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: favorável 3 -

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI Nº 4.612-A/!i4 - do Sr. 5
Rubem Medina - que "define a Política
Nacional de Turismo, institui fontes de receitas
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

PROJETO DE LEI Nº 4.387/94 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre a padronização, o
registro, a inspeção e a fiscalização de
produtos de origem vegetal industializados e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI NG 617/95 - do Sr. Arnaldo
Madeira - que "define as despesas de
manutenção e desenvolvimento do ensino para
os efeitos do artigo 212 da Constituição
FederaL"
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ

PROJETO DE LEI Nº 2.790/97 - do Sr. Jofran
Frejat - que "altera o caput do art. 16 do
Decreto-lei nº 3.200, de 19 de abril de 1941,
que dispõe sobre a proteção da família."
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO

PROJETO DE LEI Nº 3.055/97 - do Senado
Federal (PLS nº 55/96) - que "altera o § 3º do
art. 20 da Lei 'nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que dispõe sobre organização da
Assistência Social e dá outras providências."
(Apensos: PL's: nºs 738/95, 883/95, 940/95,
1.063/95, 1.123/95, 1.143/95, 1.451/96,
1.477/96, 1.5~9/96, 1.527/96, 1.743/96,
1.828/96, 2.057/97, 2.058/96, 2.151/96,
2.706/97,2.712/97 e 3.108/97).
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA

PROJETO DE LEI Nº 3.147/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre a reserva de vagas
especiais para deficientes físicos nos
estacionamentos públicos."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

4 -

2 -

AO

PROJETO DE LEI Nº 3.0')7/97 - do Sr. José
Pinotti - que "dispõe sobre a inscrição de 1
mensagem educativa de combate ao uso de
drogas nos uniformes de atletas brasileiros e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO THOMÉ
MESTRINHO
PARECER: favorável

4-

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I S O Nº 19/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
SUBSTITUTIVO
Início.: 19/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4ª Sessão
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6-

7-

8-

9-

10 -

11 -

12 -

PROJETO DE LEI NQ 3.197/97 - do Sr. Luiz'
Moreira - que "altera dispositivos da Lei nQ

8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA

PROJETO DE LEI Nº 3.210/97 - do Senado
Federàl - que "dispõe sobre a proibição de
fumar em aeronaVes comerciais brasileiras, em
todo o território nacionàl.'i.
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD

PROJETO DE LEI NQ 3.221/97 - do Sr. Remi
Trinta - que "permite o pagamento de
benefícios previdenciários através da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos."
RELATOR: Deputada MÁRCIA MARINHO

PROJETO DE LEI Nº 3.223/97 - do Sr.
Benedito Domingos que "acrescenta
parágrafo único e in.cisos ao art. 73 da Lei nº
5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regula
os direitos autorais, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY

PROJETO DE LEI Nº S.238/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "determina que o Instituto'
Nacional do Seguro Social envie aos
segurados informações sobre o valor dos
recolhimentos realizados e o respectivo temp'o
de contribuição para a previdência social."
RELATOR: Deputado JAIR SOARES

PROJETO DE LEI NQ 3.241/97 - do Sr Duílio
Pisaneschi e outros - que "modifica a Lei nQ

9.429, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre prorrogação de prazo para a renovação
de Certificado de Entidades Filantrópicas e
recadastramento junto ao Conselho Nacional
de Assistência Social - CNSA e anulação dos
ato emanados do Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS contra instituições
que gozavam de isenção da contribuição
social, pela não apresentação do pedido de
renovação do certificado em tempo hábil."
RELATOR: Deputado TUGA ANGERAMI

PROJETO DE LEI Nº 3.262/97 - do Sr. Hilário
Coimbra - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
dos serviços do Sistema Único de Saúde 
SUS de utilizarem material descartável e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI

'13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

PROJETO DE. LEI NQ 3.27b/97 - do Sr. Ezídio
Pinheiro - que "modifica a$ Leis nºs 8.212 e
8.213, ambas de. 24 de julho de 1991, para
assegurar a manutenção da filiação, na
qualidade de segurado especial do Regime
Geral de Previdência Social, do garimpeiro que
explora pedras preciosas e exerce esta
atividadaem regime de economia'familiar."
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO

PROJETO DE LEI Nº 3.289/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "dispõe sobre a responsabilidade
civil e criminal das 'pessoas naturais e jurídicas
que doam alimentos"
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ

PROJETO DE LEI NQ 3.290/97 - do Sr. Paulo
Bornhausen que "dispõe sobre o
fornecimento gratuito de medicamentos aos
idosos."
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES

PROJETO DE LEI NQ 3.301/97 - do Sr.
Emerson Olavo Pires - que "torna obrigatório a
permanência de membros do juizado da
Infância e da Juventude em portos, aeroportos
e estações ferroviárias e rodoviárias, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputada CIDINHA CAMPOS

PROJETO DE LEI NQ 3.353/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do oferecimento de vagas ao
trabalhador portador de deficiência física, em
empresas localizadas nas proximidades de
sua residência." .
RELATOR: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI NQ 3.358/97 - do Se. Elias
Murad - que "altera dispositivo da Lei nº 9.294,
de 15 de julho de 1996, estabelecendo nova
definição para bebida alcoólica."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CHAVES

PROJETO DE LEI Nº 3.370/97 - da Sra.
Marinha Raupp - que "assegura à trabalhadora
rural o direito a receber uma renda mínima,
paga pelo Ministério da Previdência e
Assistência SociaL"
RELATOR: Deputada ELCIONE BARBALHO

PROJETO DE LEI Nº 3.377/97 - da Sra. Dalila
Figueiredo - que" Acrescenta parágrafo ao art.
82 da Lei nQ 7.210 de 11 de julho de 1984, que
institui a Lei de Execução PenaL"
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE·
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

. .-
PUBLICO

A V I 5 O Nº 28/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 25/08/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

11 -

contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do

.i.nciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

P~OJETO DE LEI Nº 3.135/97 - do Superior
Tnbunal Federal - que "dispõe sob're a criação
da gratificação pelo efetivo exercício em Varas
Federais de difícil provimento aos Juízes
Federais e Juízes Federais Substitutos, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

PROJETO DE LEI NQ 3.138/97 - do Sr. Júlio
Redecker - que "altera o art. 1º da Lei nQ7.064,
de 6 ·de dezembro de 1982, estendendo as
regras deste diploma legal a todas as
empresas que venham a contratar ou transferir
trabalhadores para prestarem serviço no
exterior".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETIO

PROJETO DE LEI Nº 3.146/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "altera o art. 452 do Decreto-Lei
nº 5.452, de 1Qde maio de 1943, que aprova a
Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI Nº 3.150/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a profissão de
entregador de jornais, revistas e catálogos
telefônicos".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI Nº 3.176/97 - do Sr. Chico
Vigilante - que "institui o Programa de
Alfabetização de Trabalhadores em Empresas
de Limpeza, Asseio e Conservação, o Fundo
Nacional de Alfabetização de Trabalhadores
em Empresas de Limpeza, Asseio e
Conservação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

12 - PROJETO DE LEI Nº 3.181/97 - do Sr. Ney
Lopes - que "dispõe sobre a discriminação de
sexo, idade ou estado civil para acesso ao
trab~h~. .
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

13 - PROJETO DE LEI Nº 3.191/97 - do Senado
Federal (PLS Nº 24/97) - que "proíbe a
nomeação de parentes. para cargos em
comissão e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAU.LO ROCHA

10-

9-

8-

7-

PROJETO DE LEI Nº 3.111/97 - do Sr.
Adylson Motta - que "altera a Lei nº 8.745, de 9
de dezembro de 1993, que dispõe sobre a

6-

.
4 - PROJETO DE LEI Nº 1.889/96 - da Sra. Rita

Camata - (PL nº 2.021/96, apensado) - que
"altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21. de
junho de 1993, que "regulamenta o artigo 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI Nº 2.174-A/96 - do Sr.
Haroldo Lima - que "condiciona a liberação de
recursos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
BNDES, na forma que menciona".
RELATOR: Deputado EMERSON OLAVO
PIRES.

5-

1 - PROJETO DE LEI Nº 2.836-A/92 - do Sr.
Luc;iano Piáatto - que "dispõe sobre a
instituição de Comissões Internas de Meio
Ambiente".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

2 - PROJETO DE LEI Nº 3.912-A/93 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "determina, no
âmbito das Empresas privadas, o fornecimento
de alimentação aos seus empregados e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

3 - PROJETO DE LEI Nº 1.656-A/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "obriga as
empresas a pagar a funcionário
recém-contratado salário não inferior ao
percebido pelo empregado demitido, desde
que exerça idêntica função".
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
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14 - P'ROJETO DE LEI Nº 3.218/97 - do Sr. João
Faustino - queUaltera· a Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, para permitir
ao trabalhador a utilização do FGTS na
reconstrução ou reparo da casa própria em
caso de calamidade pública".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

15 - PROJETO DE LEI Nº 3.225/97 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "concede incentivo
aos empregadores que cumprirem
integralmente as normas de proteção e
segurança do trabalhador".
RELATOR: Deputado BENEDITO
GUIMARÃES

16 - PROJETO DE LEI Nº 3.228/97 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "acrescenta § 2º
ao art. 197 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 - Consolidação das Leis do
Trabalho, para responsabilizar o Ministério do
Trabalho pelo arbitramento e aplicação de
multas aos empregadores que infringirem as
normas de proteção ao trabalhador".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

17 - PROJETO DE LEI Nº 3.230/97 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "acrescenta o § 2º
ao art. 201 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para conceder pensão ao
trabalhador vítima de acidente do trabalho ou
doença profissional".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

18 - PROJETO DE LEI Nº 3.231/97 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "acrescenta
parágrafo único ao art. 169 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para aplicar multas aos empregado'res e
autoridades administrativas que descurarem as
normas de proteção e segurança do
trabalhador".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES
DA CUNHÁ'

19 - PROJETO DE LEI Nº 3.235/97 - do Sr. Valdir
Colalto - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 118 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social, e dá outras
providências, a fim de assegurar o contrato
laboral do empregado vítima de acidente do
trabalho".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

20 - PROJETO DE LEI Nº 3.244/97 - do Sr. Júlio
Redecker - que "altera o § 2º do art. 59 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
estabelecendo a compensação anual da
jornada de trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

21 - PROJETO DE LEI Nº 3.246/97 - 'do Sr. Carlos
Alberto Campista - que "altera a redação dos
arts. 16 da Lei nº 7.102, de 20 de junho de
1983, e 7º da Lei nº 9.437, de 20 de fevereiro
de 1997, dispondo sobre él.' avaliação da
aptidão psicológica dos vigilantes e dos
portadores autorizados de arma de fogo".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

22 - PROJETO DE LEI Nº 3.249/97 - do Sr. Dércio
Knop - que "altera a redação do art. 59 do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 
Consolidação das Leis do Trabalho, para
permitir a flexibilização da jornada de trabalho".
RELATOR: Deputado ZAIRE ~EZENDE

23 - PROJETO DE LEI Nº 3.251/97 - do Sr.
Osmânio Pereira - que "dispõe sobre o
desmembramento dos Conselhos Federal e
Regionais de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

24 - PROJETO DE LEI Nº 3.256/97 - do sr. Efraim
Morais - que "altera dispositivos da Lei nº
3.820, de 11 de novembro de 1960, que dispõe
sobre a criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Farmácia, com a
redação dada pela Lei nº 9.120, de 26 de
outubro de 1995".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

25 - PROJETO DE LEI Nº 3.300/97 - do Sr.
Emerson Olavo Pires - que "altera o art. 23 da
Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, e o §
2º do art. 8º da Lei nº 8.627, de 19 de fevereiro
de 1993".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES
DA CUNHA

26 - PROJETO DE LEI Nº 3.316/97 - do Sr. Luiz
Buaiz - que "dispõe sobre o registro dos
amarradores e desatracadores avulsos no
órgão gestor de mão-de-obra do trabalho
portuário, previsto no art. 18 da Lei nº 8.630,
de 25 de fevereiro de 1993".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
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perigosas e concede adicional de
periculosidade aos motoristas de táxi".
RELATOR: Deputado BENEDITO
GUIMARÃES

PROJETO DE LEI Nº 024/97-CN, que "Abre ao
Orçamento de Investimento, em favor do
Centro de Pesquisas e Energia Elétric~ 
CEPEL, empresa do' Sistema ELETROBRAS,
crédito especial no valor de R$ 9.700.000,00,
para os fins que especifica."

~
DEPARTAMENTO DE COMISSÕE~
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878

PROJETO DE LEI Nº 023/97-CN, que
"Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da SeguTidade Social da
União, em favor de diversos Orgãos do Poder
Judiciário, crédito suplementar no valor global
de R$ 14.161.896,00, para os fins que
especifica."

PROJETO DE LEI Nº 022/97-CN, que
"Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em 'favor da Câmara dos Deputados,
crédito suplementar no valor de R$
221.16~.205,00, para os fins que especifica."

PROJETO DE LEI Nº 021/97-CN, que
"Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, créCJito especial até o limite de
global de R$ 500.600,00, para os fins que
especifica."

(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 34 minutos.)

11 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLAN,OS,..
ORÇAMENTOS PUBLlCOS E

FISCALIZAÇÃO

4-

3-

2 -

A V I S O Nº 12/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 21/08/97
~razo.: 08 DIAS
)ecurso: 05 DIAS

BENEDITODeputado

PROJETO DE LEI N2 3.401/97 - do Sr.
Marquinho Chedid que "altera o art. 193 cio
Decreto-Lei nº 5.452. de 1º de maio de 1943 
Consolidação das Leis do Trabalho, que
dispõe sobre o exercício de ativirlades

PROJETO DE LEI Nº 3.337/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a jornada de trabalho
dos trabalhadores que percebem adicionais de
insalubridade e periculosidade, ou exercem
atividades consideradas penosas".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PROJETO DE LEI Nº 3.334/97'- do Sr. Paulo
Paim - que "acrescenta parágrafo único ao art.
31 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 - Consolidação das Leis do Trabalho,
proibindo anotações desabonadoras na
Carteira de Trabalho e Previdência Social". I -
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI Nº 3.330/97 - da Mesa - que
altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
que "dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública
direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências", e a Lei nº 8.730, de 10 de
novembro de 1993, que "estabelece a
obrigatoriedade da declaração de bens e
rendas para o exercício de cargos, empregos e
funções nos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PROJETO DE LEI Nº 3.361/97 - do Sr.
Fernando 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 terrestres, pela Administração
Pública, o critério de preferência pelos movidos
a álcool".
RELATOR:
GUIMARÃES

PROJETO DE LEI Nº 3.347/97 - do Sr. João
Coser - que "torna obrigatória a emissão de
documento informativo das condições de
trabalho insalubres e periculosas, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES
DA CUNHA

32 -

27 -

29 -

30 -

31 -

28 -
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Presidente:
MICHEL TEMER - PMDBlSP

111 VIce-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

211 VIce-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI - PPBlPE

111 secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
211 secretário:
NELSON TRAD - PTBlMS
311 secretário:
PAULO PAIM - PTIRS
411 secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

2!l WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

3!l ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO

42 LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOC~NCIOOLIVEIRA

Vice-Lfderes
José Carlos Aleluia (1 2 Vice) José Santana de Vasconcellos
Abelardo Lupion Uma Netto
Álvaro Gaudêncio Neto Marilu Guimarães
Antônio dos Santos Mendonça Filho
Antônio Geraldo Mussa Demas
Aracely de Paula Ney Lopes
Benedito de Lira Osório Adriano
Carlos Melles Paes Landim
César Bandeira Paulo Bornhausen
Corauci Sobrinho Paulo Gouvêa
Euler Ribeiro Roberto Araújo
Francisco Horta Vilma Rocha
José Lourenço Werner Wanderer

Bloco (PMDB,PSD,PSL,PRONA)
Lfder: GEDDEL VIEIRA LIMA

Bloco (PT,PDT,PCdoB)
Líder: ALDO ARANTES

PL
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Lfderes:
Luiz Buaiz (1 2 Vice) Pedro Canedo
Eujácio Simões

José Coimbra
José Borba

Pedro Valadares

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
A1cione Athayde

Darci Coelho
Benedito Guimarães

Romel Anízio
Lamartine Posella

José Janene
José Unhares

Luciano Zica
Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiz Gushiken
Marcelo Deda
Marta Suplicy

Matheus Schmidt
Miguel Rossetto

Milton Temer
Miro Teixeira

Neiva Moreira
Sérgio Mir"lnda

PPB
Lfder: ODELMO LEÃO

PSB
Líder: SÉRGIO GUERRA

PTB
Lfder: PAULO HESLANDER

Vice-Líderes:
Alexandre Cardoso (12 Vice)

Vlce-Lfderes:
Duilio Pisaneschi (1º Vice)
Arlindo Vargas
Moisés Lipnik

Vice-Líderes:
Alcides Modesto
ÊnioBacci
Euripedes Miranda
Fernando Ferro
Femando Zuppo
Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Jandira Feghali
Jaques Wagner
João Fassarella
José Genoíno

Vlce-Lfderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira

'Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Jair Soares
Eraldo Trindade
Benedito Domingos
Jofran Frejat

Marisa Serrano
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Regina Lino

Ricardo Rique
Roberto Valadão

RobsonTuma
Rubens Cosac

Simara Ellery
Tetê Bezerra

Nícias Ribeiro
Sebastião Madeira
Salvador Zímbaldi

Celso Russomanno
Narcio Rodrigues

Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Veda Crusius
Candinho Mattos
Pimentel Gomes

Mario Negromonte
José Aníbal

Vice-Lfderes:
Wagner Rossi (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Fernando Diniz
Gonzaga Mota
José Chaves
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

PSDB
Líder: AÉCIO NEVES

Vice-Líderes:
Arnaldo Madeira (1 2 Vice)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Luiz Fernando
Rommel Feijó
José Thomaz Nonô

.Fernando Torres
Pedro Henry
Feu Rosa
Sílvio Torres
Marconi Perillo
Domingos Leonelli



AntOnio carlos Pannunzio
Paudemey Avelino

Parágrafo 41, art. 9!! - RI

PPS

PMN
Repr.: BOSCO FRANCA

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

UDERANÇA DO GOVERNO

Uder: LUls'EDUARDO MAGALHÃES

VIee:Lfderes:
Elton Rohnelt (1 2 Vice)
Sandro Mabel
Rodrigues Palma



Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

1 vaga

GilneyViana
LuciarlO Zica

Neiva Moreira
1 vaga

Antonio Jorge
Cunha Lima

Davi Alves Silva
João Ribeiro

Asdrubal ,Bentes
Confúcio Moura

Emílio Assmar
Mário Martins

1 vaga

Átila Lins
Cláudio Chaves

Euler Ribeiro
Osmir Lima

Raimundo Santos

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

PPB

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Paudemey Avelino
Valdenor Guedes

PSDB

Célia Mendes
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Murilo Pinheiro
Zila Bezerra

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
Geraldo Pestana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

A1zira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Fernando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho
José Priante
Nan Souza
Pinheiro Landim

PTB

Félix Mendonça Arlindo Vargas
Nelson Marquezelli Murilo Domingos

PSB

1 vaga Raquel Capiberibe

PL

Eteva/da Grassi de Menezes Eujácio Simões

PPS

Augusto Carvalho Pedrinho Abrão

PMN

Bosco França 1 vaga

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Plenário 114, Bloco das Uderanças às quartas-feiras e
quintas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-69161697816979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Priante (PMDB)
12 VICe-Presidente: Pinheiro Landim(PMDB)
22 VICe-Presidente: Carlos Airton (PPB)
32 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PrL)

TUu~res Sup~nws

PFL

Antonio Ueno
Benedito de Ura
Betinho Rosado

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella

Luís Eduardo
Maria Valadão
Saulo Queiroz

1 vaga

Adelson Salvador
Alberto Silva

Darcísio Perondi
Maurício Requião

Mauro Lopes
Nestor Duarte
Paulo Lustosa
Sandro Mabel

Udson 6alldeira
Zé Gomes da Rocha

DércioKnop
.Femando Zuppo

Giovanni Queiroz (PDT)
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Aécio de Borba
Ari Magalhães

Augusto Nardes
Chico da Princesa (PTB)

João Ribeiro
JoãoTota

Osvaldo Reis
1 vaga

Adelson Ribeiro
Femando Torres

Raimundo Gomes de Matos
Salomão Cruz

5 vagas

PPB

PSDB

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Antonio do Valle
Annando Costa
Dejandir Dalpasquale
Moacir Micheletto
Nelson Harter
Orcino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Valdir CoIatto
1 vaga

B.Sá
Basílio Vilani
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odrlio Balbinotli
OIávio Rocha
Ronaldo Santos
2 vagas

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos Cardinal (PDT)
~nio Bacci (PDT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
Waldomiro FIOravante (PT)

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Romel Anizio
Wagner do Nascimento
1 vaga

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre Caranto
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Jaime Fernandes
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Wilson Cunha
1 vaga

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfrlCA RURAL

Presidente: Hugo Biehl (PPB)
12 Vice-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
~ VICe-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
32 VICe-Presidente: Antonio do Valle (PMDB)

TUu~~ Sup~ntes

PFL



Moisés Lipnik

PTB

PSB

Philemon Rodrigues

Walter Pinheiro (PT)
Wigberto Tartuce (PPS)

PPB

Milton Mendes (PT)
Paulo Delgado (PT)

Secretário: Tercio Mendonça Vila
Local: Plenário - 5aJa 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-699816999/6970

COMISSÃO DE ciêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Maluly Netto (PFL)
12 Vice-Presidente: Casar Bandeira (PFL)
2!l VICe-Presidente: MarçaI Filho
32 VICe-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

Tftu~~ Sup~n~

PFL

Gervásio Oliveira Ricardo Heráclito
Antonio Joaquim Araújo .
Cunha Bueno
João Iensen
Jorge Wilson
Laprovfta Vieira
Roberto Campos
VadãoGomes
1 vaga

Luiz Alberto (PT)
Murllo Domingos
Paulo Cordeiro

PTB

PSB

Gerson Peres
JoséJanene

Larnartine Pose/Ia
Nelson Meurer
Paulo Lustosa

Roberto Balestra
RomeI Anfzio

Valdenor Guedes

José Borba
Philemon Rodrigues

Rodrigues Palma

Bloco (PMOBIPSDIPSL)

1 vaga

AryKara
Fernando Diniz

Ivandro Cunha Lima
João Thomé Mestrlnho

Marquinho Chedid
Pedro Novais

Roberto Valadão
RobsonTuma
Rubens Cosac
Zaire Rezende

Antonio Geraldo
Átila Lins

carlos Alberto campista
Ciro Nogueira

Claudio cajado
Corauci SobrInho

Jairo Azi
Maluly Netto

Paulo Gouvea
Rubem Medina

1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Asdrubal Bentes
Djalma de Almeida Casar
Freire Junior
Gilvan Freire
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Luiz C1erot
Nestor Duarte
Silvio Pessoa

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo cameiro
Magno Barcelar
MussaDemes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Sérgio Guerra

PL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: MarIa lvone do Espfrito santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras -1Oh
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
12 Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Moisés Bennesby (PSOB)
32 VICe-Presidente: Marcelo Déda (PT)

Tftu~~ Sup~n~

PFL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Antonio dos santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo CoeIlo

Paulo Lima
Ralmundo santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

Vilmar Rocha

Alberto GoIdman
Anibal Gomes

Henrique Eduardo Alves
José Pinotti

José Priante
Moacir Micheletto

Pinheiro Landim
Ricardo Rique
saraiva Felipe
Wagner Rossí

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
. Fátima Pelaes
Luciano castro
Marcia Marinho

Nai'Cio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

PSDB

AryKara
Carlos ApoIinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
MarçaJ Filho
J~oAlmeida

Marcelo Barbieri
NanSouza
Pedro lrujo
Roberto Valadão

Carlos Alberto
Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Nelson Marchezan
Octavio Elísio
Roberto santos
Salvador Zimbaldi

Bloco (PTIPOTIPCdoB)

Decio Knop (PDT) .Esther Grossi (PT)
Eurípedes Miranda (POT) Expedito Junior (PL)
Inácio Arruda (PCdoB) Fernando Lopes (POT)
João Paulo (PT) Ivan Valente (PT)
Tilden Santiago (PT) Jandira Feghali (PCdoB)
Udson Bandeira (PMDB) Jaques Wagner (PT)

Arolde de Oliveira
Casar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
VIC Pires Franco
1 vaga



PSDB Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Bloco (PTI PDll PCdoB)

Coriolando 5aIes (PDT) Enio Bacoi (PDT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genoíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Dare (PT)
Marcelo Déda (PT) Marta Suplicy (PT)
Matheus SChmidt (POT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) Sandra Starling (PT)
sergio Miranda (PCdoB) Severiano Alves (POT)
Silvio Abreu (POT) WoIney Queiroz (PDT)

PPB

Pedro canedo Luiz Buaiz

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei-
ras-1Oh- •
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
1l! VICe-Presidente: Cunha Uma (PPB)
2l! VICe-Presidente:, Celso Russomanno (PSOB)
3l! VICe-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

TItulares SUplentes

PFL

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo 11, Sala 3 - 4l..feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 li 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Simão 5essim (PSOB)
1l! VICe-Presidente: Antonio carlos Pannunzio (PSOB)
2l! VICe-Presideí1te: Fernando Zuppo (POT)
3l! VICe-Presidente: Neif Jabur (PPB)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (Pll PDll PCdoB)

Freire Júnior
Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

Ademir Lucas

Cartos Nelson
Ma,risa Serrano

NanSouza
Oscar GoIdoni

1 vaga

carlos Magno
César Bandeira

Iberê Ferreira
Ney Lopes

Wilson Cunha

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Antonio Balhmann
Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

2 vagas

Ouilio Pisaneschi

A1cione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

PTB

PSB

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

PSDB

PSDB

PPB

Antonio cartos Pannunzio

Luciano Pizzatto

Antonio Geraldo, .
EUseuMoura
Mauro Fecury
Murilo ,Pinheiro
Robério Araújo

Adelson Ribeiro
celso Russomanno
Rávio Palmier da Veiga
Max Rosenmann
5aI0mã0 Cruz

Albérico Filho
Fernando'Gabeira
Regina Uno
Remi Trinta
1 vaga

GilneyVIaM
Ivan Valente
Sérgio carneiro
Socorro Gomes

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

Antonio Brasil
José Chaves
Marquinho Chedid
Sirnara Ellery
Wilson CiQnachi

AroIdo cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

VIC Pires Franco

celso Russomano
Franco Montoro

José carlos Lacerda
Marconi Perillo

Max Rosenmann
Roberto Rocha

5aIvador Zimbaldi
VlCeIlte Arruda

1 vaga

Moisés Upnik
Roberto Jefferson

Nilson Gibson

Adylson Motta
Benedito Domingos

Bonifácio de Andrada
Cleonâncio Fonseca

Jair Bolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

PL

PTB

PSB

Alexandre cardoso

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Oarci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana

José carlos Aleluia
Laura cameiro
Maria Valadão
Neiva Moreira
sameyFilho

A1mino Affonso
A1zira Ewerton
Edson Silva
Luiz Máximo
Mareone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra

Rodrigues Palma
VICente C8scione



GilneyViana
3 vagas

PTB

PPB

Eraldo Trindade
Humberto Costa
2 vagas

B.Sá
Ceci Cunha

Danilo de castro
Mário Negromonte

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim
WelsOn Gasparini

Walter Pinheiro

VICente Cascione

PSB

Luiz Eduardo Greenhalgh

Gervásio Oliveira

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo 11
T~fones:318-8285

Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

A1ceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Airton Dipp
Chico Vigilante

João Paulo
Vânio dos Santos

PTB

PPB

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani Santos

Fernando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

PV

Emílio AssInar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-707117073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 VICe-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
2l! VICe-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Femando Lopes (PDT)

Titulares SUplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2l! VICe-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
32 VICe-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares SUplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSOJPSL)

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Dilso Sperafico

Germano Rigotto
Gonzaga Mota

José Chaves

A1zira Ewerton
Anivaldo Vale
Antonio Feijão

Moisés Bennesby
Yeda Crusius

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João Mellão Neto
Luiz Braga

Paudemey Avelino

PSDB

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Antonio Balhmann
Candinho Mattos
José Carlos Lacerda
Renato Johnsson
Wilson Campos

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem Medina

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis VJ8.na

1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Freire Júnior

Marcelo Barbieri
Mário Martins
Rita Camata

Álvaro GaudAndo Neto
Laura Carneiro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

PSDB

Albérico Cordeiro

De Velasco
Geddel Vieira Lima
Gilvan Freire
Nilmário Miranda
Roberto Valadão

Carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
Vilmar Rocha

Dalila Figueiredo
F1avioArns
JoséAnIbaJ
Márcia Marinho
Sebastião Madeira

Femando Gabeira (PV)
Franco Montoro

Welson Gasparini
2 vagas

PPB

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João Ribeiro
Larnartine Posella

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Plzzoiatti
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PTI PDTI PCdoB) PTB
Agnelo Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

Ricardo Heráclio

PSB

1 vaga

Pedro Valadares



Bloco PMDBlPSDIPSL)

João Thome Mestrinho Djalma de Almeida Casar
Maria Elvira Edinho Araújo
Marisa Serrano José Luiz Clerot
Maurício Requião Rita camata
Pedro Yves Wagner Rossi

, Severiano Alves (PDT) Zé Gomes da Rocha

PSDB

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: P1Émário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras -10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: severiano Alves (PDT)
1!! Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
2l! VICe-Presidente: Esther Grossi (PT)
3l! Vice-Presidente: Maurrcio Requião (PMDB)

Tftu~res Sup~nms

PFL

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
2 vagas

Antônio do Valle
José A1demir

Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro (rujo

Wilson Cignachi
1 vaga

BasílioVillani
Edson Silva
João Leão

Max Rosepmann
Ronaldo Cézar Coelho

Simão Sessim
1 vaga

Sup~ntes

A1dir Cabral
Alvaro Gaudêcnio Neto

Benito Gama
Expedito Júnior

José cartas Aleluia
José carlos Vieira

Magno Bacelar
Valdomiro Meger

PFL

Adelson salvador
Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Femando Torres
Firmo de Castro
Luiz carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
sergio Naya

PSDB

Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Fernando Ribas Carli (PDT) Coriolano Sales (PDT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
Vanio dos santos (PT) Sergio Miranda (PedoB)

PPB

Augusto Viveiros
João carlos Bacelar
Júlio Casar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
saulo Queiroz

Titulares

Augusto Farias
DoIores Nunes
José Linhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
Eduardo Coelho
Marcus Vicente

Osmanio Pereira
Roberto santos

Claudio Chaves
Jaime Femandes.

Jairo Carneiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

cartas Santana
Humberto Costa (PT)

Lindberg Farias (PedoB)
Luiz Durão (PDT)
Maria Laura (PT)

PPB

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

Bloco (PT/ PDT/ PcdoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PedoB)
Wolney Queiroz (PDT)

Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
Eurico Miranda
Mario de Oliveira

Ademir Lucas
Alexandre Santos
RavioAms
João Faustino
Oswaldo Soler

PTB PTB

PSB

Álvaro Valle (PL) Gonzaga Patriota

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-690016905n011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Luiz carlos Hauly (PSDB)
1!! Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Adelson salvador (PMDB)
.3!! VICe-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955

Expedito Júnior (PL) Paulo Cordeiro Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

JoãoColaço

Eujácio Simões

PSB

PL

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

Sergio Guerra

Valdemar Costa Neto



Bloco (PTIPDTJPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Cidinha Campos (PDT)
Arlindo Chinaglia (PT) Luciano Zica
Femando Lopes (PDT) Luiz Alberto
Paulo Bemardo (PT) Nilmário Miranda

PPB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
12 Vice-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
22 VICe-Presidente: José Coimbra (PTB)
32 VICe-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)

Titulares SUplentes

PFL

Affonso Camargo
Átvaro Gaudêncio
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Paudemey Avelino

Bloco (PMDIWSOIPSL)

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

José de Abreu
Luiz Piauhylino

Octavio Elisio
Paulo Feijó

Vlttorio MedioU

Roberto Campos
Silvemani Santos

VadãoGomes
1 vaga

JulioCesar
Murilo Pinheiro
Oscar Andrade

Paulo Bornhausen

Nelson Marquezelli

Dércio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PMDIWSDlPSL)

Dejandir Dalpasquale
EdinhoBez

Oscar Andrade
Simara Ellery

1 vaga

José Borba

Bloco (PTI PDTI PedoB)

Airton Dipp (PDT)
Fernando Ferro (PT)
José Mauricio (PDT)
Luciano Zica (PT)

Fausto Martello
Ravio Derzi
FrarlCisco Silva
Salatiel Carvalho

Alberto Goldrnan
Dilso Sperafico
Marcos Uma
Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danilo de castro
Moises Upnik (PTB)
1 vaga

Eliseu Resende
José Carlos Coutinho
~osé Santgma dá Vàsconcelos
Raimundo Santos

Adauto Pereira
Jaime Martins

Lima Netto
Marcos Vinicius

Ursicino Queiroz

Alexandre Santos
Arthur Virgilio

Candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Antônio Brasil
João Natal

Luis Roberto Ponte
SUas Brasileiro
SiMoPessoa

Adylson Motta
Antonio Jorge

Herculano Anghinetti.
Jair Soares

PSDB

CoIbert Martins
Confucio Moura
Fernando Diniz
João Magalhães
Rubens Cosac

Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Luiz Fernando
Rommel Feijó

Benedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Ravio Derzi (PPB)
12 VICEl-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2Il VICe-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
3Il Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

TItulares Suplentes

PFL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente:
12 VICEl-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
2Il VICe-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
3Il VICe-Presidente: José Thomaz Nonô (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

José Coimbra

Valdemar Costa Neto

Antonio Jorge (PPB)

PTB

PL

1 vaga

Giovanni Queiroz (PDT)

Elton Rohnelt

A1dir Cabral
Antônio Ueno
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
SameyFilho

Talvane Albuquerque



Bloco (PMDBlPSD/PSL) Titulares Suplentes

PL

Fernando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
LocaI: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
12 Vice-Presidente: Tuga Angemmi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
32 Vice-Presidente: A1eione Athayde (PPB)

PSDB

Cláudio Cajado
De Velasco
Fmncisco Rodrigues
Genésio Bernardino
Oscar Andmde
Paes de Andmde
RobsonTuma
Wagner Rossi

Arnon Bezerm
Athur Virgílio
Elias Murad
Feu Rosa
franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nooó

Bloco (PTI PDTIPCdoB)

Armando Costa
Chicão Brigido
Colbert Martins

Genesio Bernardino
João Henrique

PedroYves
Regina Lino
Remi Trinta

1 vaga

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Augusto Viveiros
Claudio Chaves
Costa Ferreira

José Carlos Coutinho
Laura Cameiro
Roland Lavigne

2 vagas

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Robson Romero

Rommel Feijo
Sebastião Madeira

1 vagas

PFL

PSDB

Bloco (PMOBIPSD/PSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Cidinha Campos Adão Pretto
Eduardo Jorge Agnelo Queiroz
Humberto Costa Femando RiCas Carli
Jandira Feghali Jair Meneguelli
José Augusto Paulo Bemardo
Marta Suplicy Silvio Abreu
5erafim Venzon Teima de Souza

PPB

A1cione Athayde Adhemar de Barros Filho
Amaldo Faria de Sá Eurico Miranda
Jair Soares João Iensen
Jofran Frejat Moacyr Andrade
José Linhares Pedro Correa
Nilton Baiano 2 vagas
Sérgio Arouca

PTB

Femando Gonçalves Duifio Pisaneschi
Roberto Jefferson Etevalda Grassi de Menezes

PSB

Vicente Andre Gomes Alexandre Cardoso

PL

Luiz Buaiz José Egydio

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereim
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Armando Abilio
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José Aldemir
José Pinotti
Lidia Quinan
RítaCamata
Saraiva Felipe
Teté Bezerm

Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
lbere Ferreim
Jonival Lucas
Ursieino Queiroz
2 vagas

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Femando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
ZulaiêCobm

Edison Andrino
Hélio Rosas

Jurandyr Paixão
Moreim Fmnco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto

Noel de Oliveira
Orcino Gonçalves

1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho
Sérgio Naya

1 vaga

Ricardo Hemclio

Etevakla Grassi de Menezes
José Coimbra

Carlos Cardinal
Eduardo Jorge

Haroldo Sabóia
José Genonio

Maria da Conceição Tavares
Matheus Schmidt

Sérgio Cameiro
Tilden Santiago

PSB

PTB

PPB

Pedro Valadares

Adylson Motta
A1ceste Almeida
Jair BoIsonaro
João Pizzolatti
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushítaro Kamia

Haroldo Urna
Helio Bicudo
Joana Darc
Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
Sandra Starling

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão



Secretária: Minam Maria Bragança Santos
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Osvaldo BioIchi (PTB)
111 VICe-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2l! VICe-Presidente: Jair Menegueli (PT)
311 VICe-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)

Tüumres Sup~ntes

PFL

Bloco (PMOEWSDIPSL)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMDB)
111 VICe-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
2l! VICe-Presidente João Maia (PFL)
3l! Vice-Presidente Leônidas Cristina (PSDB)

Tüumres Sup~ntes

PFL

BJoco (PMDBlPSD/PSL)

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
Mussa Demes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
JairoAzi
João Tota (PPB)
Lael Varella
Oscar Goldoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos
1 vaga

Alberto Silva
carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim
1 vagas

Armando AbRio
De Velasco

João Almeida
Valdir CoIatto

2 vagas

. Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Lima
Paulo Bauer

Robério Araújo
Werner Wanderer

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
Zaire Rezende
1 vaga

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Net!>
Mendonça FilhQ .
Milton Mendes (PT)
VaIdomiro Meger
Zila Vezerra

PSOB PSOB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

AgAeIo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) WaIdomiro Fioravante (PT) .
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Carlos Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da PrirlCesa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Lindberg Farias (PCdoB) José Maurício (PDT)
Teima de Souza (PT) 2 vagas
1 vaga

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossatto (PT)
Valdenor Guedes

Arnaldo Madeira
Domingos Leonelli

Feu Rosa
Tuga Angerami

1 vaga

Ari Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Leônidas Cristino.
Marcus VICente
Mário Negromonte
Nárcill Rodrigues
Pal' ,Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

PPB

Amon Bezerra
Basilio Villani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nícies Ribeiro
Otavio Rocha

Oswaldo SoIer

Osvaldo Biolchi

PTB

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
DoIores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

A1ceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

NiIton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Fernando Lyra PTB

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras-10 horas
Telefone: 318-698716990000417007

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

PSB

Femando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes



PL

José Egydío Welinton Fagundes
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio ela SOva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Autor: Ricardo Herácllo
e outros

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONST~TUIÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
111 Vice-Presidente: José A1dernir (PMDB)
211 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
311 VICe-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Proposição: PEc-9195

Titul8res Suplentes

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Ciro Nogueira Carlos Alberto Campista
Cláudio Cajado Corauci Sobrinho

Ciro Nogueira Hilário Coirnbra Roberto Pessoa
Cláudio Cajado Ricardo Barros 2 vagas

José Rocha
Nelson Marquezelli PMDB

1 vaga
José Aldemir Albérico Filho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello

Armando Costa Sandro MabeI 1 vaga
Moreira Franco
zaire Rezende PPB

Eurico Miranda Roberto Balestra
Felipe Mendes 2 vagas

Flávio Derzi 1 vaga
Jarbas Lima

1 vaga PSDB

Alexandre Santos Ceci Cunha

Antônio Balhmann
Nelson Otoch Eduardo Coelho

Welson Gasparini
PT

Fernando Ferro João Coser

Marcelo Déda
José Pimentel Milton Mendes

Sandra Starling POT

1 vaga José Maurício
EnioBacci

Bloco (PLlPSD/PSC)

Expedito Júnior
Pedro Canedo Eujácio Simões

PDT

Bloco (PLlPSDIPSC)

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgnio

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PPB

PT

PMDB

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Bloco (PFUPTB)

PSDB

Proposição: PEC-2195

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 VICe-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
311 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Eujácio Simóes

Coriolano Sales

Hélio Bicudo
Milton Temer

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066



Suplentes

Bloco (PPBlPL)

Comuci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSOJPSLJPSC)
Henrique Eduardo Alves

2 vagas

Bloco (PFUPTB)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
Wilson Cunha

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
11! VICe-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
2!! VICe-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
31! VICe-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

TItulares

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL- (FIXANDO EM NO MrNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17J95 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gowêa (PFL)
2l' Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
3l! VICe-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFLIPTB

Carlos Melles
Hilário Coimbm
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

AroIdo cedraz
José Coimbm

José Mendonça-Bezerm
Roberto Fontes

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

PSDB

A1zim Ewerton
Carlos Airton
José. Egydio

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Nilson Gibson

secretário: Mário Dmusio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22195 Autor: José Janene
Costa Ferreim

Lael Varella

GilneyViana
Ivan Valente

Suplentes

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PDT

PT

Bloco (PFLJPTB)

Affonso Camargo
Chico da Princesa

Matheus Schmidt

PS8
1 vaga Gervásio OIiveim

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, SaIa 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE-DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PEe-4OI'95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário MaJ:tins (PMI;>B)
11! VICe-Presidente: Alberto Silva"{pMDB}
2!! VICe-Presidente:
3l! VICe-Presidente: Leônidas Cristina (PSDB)
Relator:

TItulares

Fernando Ferro
Sandm Starling

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1.~~.

Eujácio Simões

PMDB

Carlos ApoIinárlo
Carlos Nelson

Genésio Bernardino

PPB

Carlos Airton
EmílioAssmar

Pedro Valadares (PSB)

PSDB

Adroaldo Streck
Alexandre santos

PT

Carlos santana
1 vaga

PDT

~nio Bacci

Bloco (PUPSIWSC)

Airton Dipp

João Paulo
1 vaga

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

Antônio Bmsil
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Francisco~



Paulo 8Qmhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSD/PSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
'Remi Trinta

1 vaga

Rommel Feijó

João Fassarella
João Paulo

PT

PDT

1 vaga

2 vagas

Bloco (PPBIPL) Matheus Schmidt Coriolano 5aIes

Alcione Athayde
Jarbas Uma

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
sebastião Madeira

PMDB

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos CoutInho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Adelson Ribeiro
FeuRosa
2 vagas

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

secretária: Maria Helena CoutInho de Oliveira
Local: Serv. Com. ESp. - Anexo 11 - 5aIa 169-8
Telefones: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N246,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposlçlo: PEc-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto VIVeiros (PFL)
12 VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
22 VICe-Presidente:
32 VICe-Presidente: Fausto Marteno (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Tftumres Sup~n~

Bloco (Pf1.I1J1'B)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murila Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Fausto Martello
JairBolsonaro
Laprovita Vieira
VaIdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparlni (PSDB)

Confúcio Moura
2 vagas

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Alcides Modesto
João Paulo

Amaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vrttorlo Medioli

Vicente André Gom~s

Bloco (PPBlPL)

PDT

Serafim Venzon

Nilton Baiano
2 vagas

PSDB

AntOnio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

PT
Carlos santana
João Coser

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAJ.,
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N243-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

(ALISTAMENTO ElEITORAL)
Proposlçio: PEc-43J95 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 VICe-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 VICe-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
311 VICe-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Tftumres Sup~n~

Bloco (PFUPTB)

José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Uma
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

João Almeida
Wagner Rossi
1 vaga

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

PSDB

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

PT
Marta Suplicy

Milton Mendes
1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan

F1ávióAms
Paulo Mourão Eurípedes Miranda

PDT

Magno Bacelar (PFL)



Suplentes

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Uma Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

PMOB

Bloco (PFLlPTB)

Titulares

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Secretário: Francisco da Silva Lopes Rlho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Tek3fones:318-706SV1555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA À PROFERIR PARECER À
P.ROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PEC-S1J95 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 VICe-Presidel"!te: Mario Negromonte (PSDB)
32 VICe-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

José Egydio

Silvio Abreu

Bloco (PSEWMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Local: SeJViço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEe-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João A1rneida (PMDB)
12 VICe-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSOB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

Titulares Suplentes

Gonzaga Patriota

Wilson Braga (PSDB)

Bloco (PLlPSDIPSC)

De Velasco

Aracely de Paula
Benedito de Ura
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

Bloco (PFL/PTB)

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Rlho
Roberto Fontes

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PMDB PPB

João Almeida
Mauro Lopes
Orcino Gonçalves

PPB

Darcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

Basílio Villani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

PSOB

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

Antônio Feijão
Leônidas Cristíno
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

PSDB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Fassarella João Paulo Carlos santana
sandra Starling 1 vaga Fernando Ferro

POT Luiz Mainardi

Matheus Schrnidt Coriolano SaJes

Bloco (PLlPSDlPSC) José Maurício
Eujácio Simões 1 vaga 1 vaga

Bloco (PSEWMN)

1 vaga Gervásio Oliveira Francisco Horta

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

POT

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL

Eujácio Simões



Suplentes

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Bloco (PPBlPL)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Bloco (PMOBIPSD/PSL)

Cláudio cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

Bloco (PFUPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS!
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-89195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
1l! VICe-Presidente: Bosco França (PMN)
2l! VICe-Presidente: CunhaTma (PPB)
3l! VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

TItulares

Suplentes

Ricardo Heráclio

PSB

Pedro Valadares

PCdoB

Haroldo Uma Socorro Gomes

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo 11. Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nl! 84, DE'1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEe-&4I91 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: carlos Alberto
1l! VICe-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3\1 VICe-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Bloco (PFLJPTS)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lilrnl

PMOB

Elcione Barbalho
otávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Cunha Uma
Francisco Silva
Larnartine Posella

Nici&s Ribeiro
Oswaldo SoIer
Zulaiê Cobra

Luiz Mainardi
1 vaga

PSOB

PT

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
OIávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 "'a9a

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Gerson Peres
2 vagas

1 vaga

POT

Luiz Durão

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PUPSEWSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretário: Fràncisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. ,Espaciais-Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
1l! Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! VICe-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: SíMQ Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706517052 '

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃQ. Nl! 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

PSOB

Antônio Feijão ,
Arthur Virgílio

PT

Paulo Rocha
1 vaga

POT

WoIney Queiroz

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga

Proposição: PEe-96J92 Autor: Hélio Bicudo
e outros



secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALfNEA "C" ÓO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEe-128195 Autor: Niclas Ribeiro

AryKara DjaIma de Almeida César
Gilvan Freire Hélio Rosas
João Magalhães Marcos Uma
José Luiz Clerot Mário Martins
Roberto VaJadão Nair Xavier Lobo
Wagner Rossi 1 vaga

PPB

Augusto Farias A1zira Ewerton (PSDB)
Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Jair Soares Roberto Balestra
Jarbas Uma 2 vagas
Prisco Viana

PSOB

Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
Vicente Arruda Paulo Feijó
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

POT

ÊnidBacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Bloco (PlJPS[WSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Átila Uns
Hilário Coimbra

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Phiiernon Rodrigues
1 vaga

Aníbal Gomes Confúcio Moura
De Velasco lvandro Cunha Uma
Paulo Ritzel 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Aylson Motta José Egydio
A1ceste Almeida Nilton Baiano
Jofran Frejat Robério Araújo

PSDB

Ceci Cunha Antônio Feijão
Jovair Arantes Amon Bezerra
Nicias Ribeiro OIávio Rocha

PT

Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
WaIdomiro Roravante Humberto Costa

POT

Renan Kurtz Carlos Cardinal

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

secretária: Ana Clara serejo
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N1I 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)

Proposlçio: PEe-133J92 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
111 VICe-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
2lI Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
311 VICe-Presidénte:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
SàJornão Cruz (PSDB)

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
RoIand Lavigne
Vanessa Felippe

Bloco (PMOBIPSD/PSLJPSC)

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2lI Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
311 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo"Ritzel (PMDB)

TItu~r.. Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

SUplentes

. AntOnio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Ura
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

TItulares

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga



Vic Pires Franco
1 vaga

PMOB

João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinheiro

Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Jorge Wilson (PPB)
José Priante

Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Valdenor Guedes

PPB

Luiz Fernando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

1 vaga

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
Dotores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

PSOB

PT

Sebastião Madeira
1 vaga

Danilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Ezidio Pinheiro
João Leão

saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT
GilneyViana
1 vaga

POT

Ivan Valente
Marta Suplicy

Hélio Bicudo
Márcelo Déda
1 vaga

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Haroldo Lima

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Claudio Chaves
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

POT

Aldo Arantes

Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jairo~i

Marcos Vinicius

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2l! Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

TItulares SUPlenms

Bloco (PFLJPTB)

Proposição: PEe-169193

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Secretária: Ângela Mancuso
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, 5aIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREV~

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Bloco (PLJPSOIPSC)
Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSB/PMN)
1 vaga Adelson salvador (PMDB)

PCdoB

Giovanni Queiroz

Edinho Araújo
,João r{atal

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes
. Luiz Braga

Phileníon Rodrigues
salomão Cruz (PSDB)

Ursicino Queiroz
1 vaga

PMOB

1 vaga

Bloco (PLJPSOIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla CalheiroS
Local: servo Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGR~FO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERALH

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEe-155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente'cascione (PTB)
12 VICe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 VICe-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Elton Rohnelt

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
Wilson Cunha
2 vagas



PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, 8aIa 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEc-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 VICe-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
2!1 VICe-Presidente: José Teles (PPB)
3l' VICe-Presidente: Antonio carlos Pannoozio (PSDB)
Relator:

PT

PDT

PSDB

João Mellão Neto
Rubem Medina

Jaime Fernandes
João carlos Bacelar

José carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro F8C\lry
Rodrigues Palma

1 vaga

PMDB

Bloco (PFlJPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vtcente Cascione
1 vaga

José Teles Valdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB

Antônio carlos Pannunzio Arthur VirgRio
2 vagas Celso Russomanno

Oswaldo SoIer

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tilden Santiago

PDT

José Maurfcio Matheus Schmidt

Costa Ferreira
Rogério Silva

Bloco (PMDBlPSD/PSLIPSC)

Darcfsio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

Bloco (PPBlPL)

PSB

-Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Corri. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORM'"S DE TRANSiÇÃO

Proposição: PEc-173J9S Autor: Poder executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2!1 VICe-Presidente:
32 VICe-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

TItulares Suplentes

1 vaga

Pedro Canedo

José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
sebastião Madeira

A1cione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PPB

PMDB

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSD/PSC)

Bloco (PSBlPMN)

Luiz Buaiz

Alexandre cardoso

Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

C9ciCunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Armando Abilio
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
José Pinotti
8araiva Felipe
1 vaga

TItulares

Alceste Almeida
Célia Mendes

Bloco (PFLIPTB)

Suplentes

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Morei~_Franco

carlos Nelson
Nan Souza (PSL)

Pinheiro Landim
Sandro MabeI

2 vagas'



Proposlçio: PEC-175J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 VICe-Presidente:
2!! VICe-Presidente:
3!! VICe-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dernes (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11. salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 175,

DE 1995, QUE HALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONALH

1 vaga' 1 vaga

PPB

Flávio Derzi A1zira Ewerton (PSDB)
Gerson Peres Luciano castro (PSDB)
Jair BoIsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto campos Mário Cavallazzi
VadãoGomes Prisco Viana

PSOB

A1mino Affonso Alexandre Santos
Leônidas Cristino João Leão
Roberto Brant Marconi Perillo
1 vaga 1 vaga

PT

Marcelo Deda Ivan Valente
Maria Laura Miguel Rossetto
Telma de Souza Waldorniro FIOravante

Suplentes

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Carlos Nelson Hélio Rosas
José Luiz Clerot UdiaQuinan
José Priante Paulo Lustosa
Jurandyr Paixão Rubens Cosac

PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatti Fetter Júnior
Laprovita Vieira Flávio Derzi
Pauderney Avelino VadãoGomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSOB

Finno de Castro Fernando Torres
Luciano Castro Veda Crusius
Luiz Carlos Hauly 2 vagas
Roberto Brant

PT
Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Miguel Rossetto
1 vaga Paulo Bernardo

PDT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

PCdoB

Haroldo Uma Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo li. saJa 169-B

. Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N21~A,DE1~,QUEHACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 52 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES"

ProposIção: PEC-188194 Autor: Z8lre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMOB)
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 VICe-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

11tu1ares

1 vaga

Nilson Gibson

Femando Zuppo
SnvioAbreu

Antônio Brasil
Edinho Bez

Betinho Rosado
Jaime Fernandes

Júlio César
Luiz Braga

Osmir Lima
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

PMOB

POT

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PUPSOIPSC)

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

Benito Gama
EJiseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Alberto GoIdman
Antônio do Valle



1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: SíMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais. Anexo li. Salas 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER APEC
NIl 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposlçio: PEe-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
1l! VICe-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 VICe-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

PMOB

Ary Kara Rita-camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair BoIsonaro Amaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSOB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

Gilney Viana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

POT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PLJPSDlPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PMOBIPSDlPSL)

Suplentes

Ademir Cunha
Claudio Chaves

Costa Ferreira
JonlvaI Lucas

José C8rIo8 Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo CordeIro

BloCo (PFUPTB)

Bloco (PMDBIPSIWSL)

Marqulnho ChedId
5 vagas

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
APEC N2 37o-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
-DA CONSTiTUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposlçio: PEe-370J96 Autor: Poder Executivo

Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
1l! VICe-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2l! VICe-Presidente: José Unhares (PPB)
32 VICe-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL'

TItulares

Darci Coelho Hugo Biehl
.Jair BoIsonarc Jorge Tadeu Mudalen-
Jorge Wilson José Rezende
Osmar Leitão Pedro COrrêa
VaIdenor Guedes 1 vaga

PSDB

Antônio Feljão Elias Murad
Celso Russomanno LeOnidas Cristino
JoséAnibal Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro Pimentel Gomes
Rommel FeiJó VK:eI'\te Arruda

PT
Chico Vigilante Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser
Marcelo Déda José Genoíno

POT

Silvio Abreu Matheus Schmidt

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB

Haroldo Uma Aldo Rebelo

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo BioIchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Lima
1 vaga

José Luiz CIerot
Lklla Qulnan
MarIa ElvIra
Marlsa8emm
Matri:Io RequIAo
Nair xavier LoboCunha Lima

De Velasco
Fernando Diniz

Marqulnho Chedid
Sandro MabeI

2 vagas

Elton Rohnelt
Francisco RodrigueS

Jairne Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PPSJPL)

Benedito Domingos

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriailo
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente C8sci0ne
Wemer Wanderer

AntOnio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orcino Gonçaives
Silas Brasileiro
Simara Ellery



PCdoB

Undberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, SàIa 169·B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REgAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEc-407196 Autor: Luciano castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
111 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
311 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
311 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz C1erot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Ablardo Lupion Expedito Júnior
Carlos Melles Luciano Pizzatto
José Rocha Nelson Marquezelli
Paulo Cordeiro Silvemani Santos

Bloco (PMOBIPSOIPSLJPSC)

José Luiz Clerot Fernando Diniz
Luis Roberto Ponte Pinheiro Landim
1 vaga Roberto Valadão

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Giovanni Queiroz Fernando Zuppo

PSOB
Luciano Castro Oanito de Castro
Luiz Piauhylino José TJ:1ornaz NonO
Zulaiê Cobra VlCElIlte Arruda

PT
Marcelo Oeda Chico VigHante
Milton Mendes 1 vaga

PDT
Fernando Ribas CarIl SiMoAbreu

PSB

João CoIaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especlais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318--706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO
Ni 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N21, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposlçio: PEc-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
111 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
21! VICe-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
31! VICe-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

TltuhWea Sup~nhs

PFL

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

PSOB

Bloco (PMOBl PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
RobsonTuma

Wilson Cignachi

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
Basílio Villani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

A1exandro caranto
Iberê Ferreira
Júlio César
LuCiano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto V8Iadão

. Sandro Mabel

1 vaga

Sérgio Carneiro

Luiz Buaiz
5 vagas

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
RávioArns

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

BasmoVillani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

PT

PDT

PSB

PSOB

Bloco (PPBlPL)

Rávio Derzi
João Ribeiro
Nelson Meurer

Severiano Alves

Gervasio Oliveira

Feu Rosa
Marconí Perillo
Nelson Marchezan
OCtavio Elísio
Roberto Santos

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdecl Oliveira

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)



1 vaga

Elton Rohnelt

Bosco França

José Pimentel

PDT

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PLJPSD/PSC)

1 vaga

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
I.oat servo Com. Esp. - h'etD li. 5aIa100-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Luiz Durão

Eujácío Simões

Humberto Costa Inácio Arruda
Paulo Bemardo João Coser
Sérgio Miranda José Pimentel
Teima de Souza Miguel Rossetto

PPB

Benedito Guimarães Gerson Peres
Enivaldo Ribeiro Lamartine PoseIla
Eurico Miranda Laprovita Vieira
Felipe Mendes Marcio Reinaldo Moreira
Romel Anízio Roberto Balestra

PTB

José Borba Chico da Princesa

PSB

Alexandre Cardoso Gonzaga Patriota

Luiz Buaiz

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Como Esp. - Anexo II,Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

Bloco (PFLJPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga

Suplentes

Pedro Canedo

Carlos santana
Jair Meneguelli

Femando Zuppo

Paulo Lustosa
2 vagas

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

PT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (F lJtWSC)

Albérico Rlho
Luis Roberto Ponte
Sandro Mabel

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 VICe-Presidente: sándro MabeI (PMDB)
22 VIC9-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 VICe-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»

TItulares

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

1 vaga

Miro Teixeira

Domingos Leonelli
José Aníbal

Bloco (PFLIPTB)

PL

Eujácío Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Como Espo - Anexo 1I.,Sala 169-B
Telefones: 318-687417067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 VIC9-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

TItulares Suplentes

JairoAzi Adauto Pereira
José Rocha Betinha Rosado
Júlio César Cláudio Cajado
Roberto Pessoa Luiz Braga

PMDB

Paulo Lustosa Pinheiro Landim
Simara Ellery 2 vaga
1 vaga

PPB

Enivaldo Ribeiro José Linhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Naya Moacyr Andrade

PSDB

João Leão Ceci Cunha
Nicias Ribeiro Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alckfes Modesto
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COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE..
CER SOBRE O PROJETO DE LEI 846, DE 1995,
DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE "REGULAMENTA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO· CABOTAGEM)

Presidsnle: M:?h EHr:;<
19 'fice~Pres!ciGnü;;': L~ruj~! ~:r~] r~c:rt~,iB tPC~ú1o(3)

2Q Vice-Prflsidenl:s: ..J01,;)<;) ;Wlls<J~o;

3º ViCe-P~\9s~(j~fl!:~;]:Ssivador Z~rn~)::::}tâ~ {P8D8)
Relato..: Rober!c .JGfl.8Ison (PT!:~l

Poroposlção: PL 0846195 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
11! VICe-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
21! VICe-Presidente: Fausto Martello (PPB)
31! VICe-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco PFlJPTB Titulares

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Elíseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

Iberê Ferreira
Marilu Gl.limstB:es
Roberto Jefferw,.
ZilaBezerra

!8i<:iGiI"l {1?HJFflEl}
fema.nâo GÜillç'.alves

i\~aglno BB1cG~e.r

Ursicino Ql!símz
1 v81g8

Bloco PMDBJPSOJPSL

Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,lPL
Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

PSOB
Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Yeda Crusius
2 vaga(s)

PT

Antonio Brasil
zaire Rezende

4 vagas

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2 vaga(s)

Lim:Joorg Fêll'i8S (PCdo.l'3)
Maria El.vim
1 vaga

A~z~ra E~N8r';;01l, (P2.DS)
Jorg~ \'VE;:,Q,~tl

1 vag3

Celso Russommmo
S~~hiadoi Z~mb~~~d~

"'fuga l~~ngt3rE:n~~

J'3ir Meneguem
Nãlmárto ~)"mr3!1d8

Femamlo Gabeira (PV)
Udia Quinan

"i vaga

J\m"lldo FaEia de Sá
Herculano P'f1ghlnetti

lNagnsr Sa!lls\1ano

Ogmsnio r.lere!m
Phii8lnofl Rodrigues (PTB)

1 vaga

Carlos santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s)

Sérgio Carneiro Vicente André Gomes

POT

Miro Teixeira José Maurício

PSSB FemanGo Lyra

Gervasio Oliveira Pedro Valadares

pedoB

Socorro Gomes Jandira Feghalí

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nl! 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNiCípIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673195 Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 VICe-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2l' VICe-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 VICe-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Linhares (PPB)

T1tu~res Sup~ntes

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leônidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

Nl! 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edlnho Araújo

Presidente: Mendonça Rlho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
2l' Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: carlos ApoIinário (PMDB)

TItu~res SUplentes.

PFL

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

SameyRlho
Valdomiro Meger

VdmarRocha
1 vaga

PSDB

Bloco (PTJPDT/PC'.doB)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Rlho
PedroYves

Robson Tuma
Zaire Rezende

1 vaga

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

Garfos ApoIinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Dada
WoIney Queiroz

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Iberê Ferreira
Osvaldo Coelho

Talvane Albuquerque
Wilson Cunha

PSDB

Aníbal Gomes
Ivandro Cunha Lima
José A1demir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

Alcides Modesto
Femando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel
Sérgio carneiro

Batinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
MussaDemes
Roberto Pessoa

PPB

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro
José Linhares
José Teles
Wagner do Nascimento

5 vagas

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

PPB

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

PTB

Philemon Rodrigues Arlindo Vargas

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Vl8fla

Leopoldo Bessone

PTB

JoséJanene
4 vagas

Israel Pinheiro



PSB PSB

Femando Lyra Pedro Valadares Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PL

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais. Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.7101'93 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
1l! Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2l! Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N'" 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRofBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICO-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURQ-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Bloco (PMOBIPSDlPSL)

Adelson Salvador Carlos Nelson
AryKara Femando Gabeira (PV)
Barbosa Neto João Thomé Mestrinho
Mário Martins Nair Xavier Lobo
Max Rosenmann Paulo Ritzel
1 vaga Rubens Cosac

Bloco (PPBlPL)

Jarbas Lima Arnaldo Faria de Sá
João Ribeiro Cleonâncio Fonseca
Roberto Balestra Cunha Bueno
Salatiel Carvalho Cunha Lima
Welinton Fagundes José Rezende
Wigberto Tartuce Pedro Canedo

PSDB

Antônio Feijão Ademir Lucas
Jovair Arantes celso Russomanno
Leônidas Cristino João Leão
Mário Negromonte Paulo Feijó
Pedro Henry Simão Sessim

PT

Arlindo Chinaglia carlos Santana
GilneyViana Nilmário Miranda
Paulo Bernardo Pedro Wilson

por
Renan Kurtz Fernando Zuppo

Proposição: PL-4.425194 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
1l! VICe-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
2l! VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3l! Vtce-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrada

Nilton Baiano

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

José Rocha
Laura Cameiro

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

Márcia Marinho
Osmãnio Pereira
Pimentel Gomes

Bloco (PMDBJPSDJPSL)

Ferrnano Rigotto
José A1demir

José Luiz Clerot
Paulo Lustosa

2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes

Darcísio Perondi
Genésio Bemardino
José Pinotti
Moreira Franco
Pinheiro Landim
saraiva Felipe

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio
José Lin~res

Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

PSDB

Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
Lirna Netto
Roberto Jefferson
Silvemani Santos
Ursicino Qujeiroz
Vanessa Felippe

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

A1dir cabral
carlos Alberto campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
ZilaBezerra



Robson Romere
Zulaiê CDbra

lc1cmm8: Feijó
Tu..U~ ,~~ngi'3ranli Eurípedes Miranda

PDT

Femando Lopes

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

,~,rcue~ (PF::;)
:2 vagas

De \j'::Jlasco

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Aido Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Silvio SOl!Cd da Sib3
Local: Servo Com. ESf)&CirJ$ --l-\)1,;::,~) ~~. ;';;aia '169-8
Telefones: 318·706U7tf62

DESTI~!ADA Á. PR:~~~~~J='tgi SOBRE O
PROJETO r~~ L~:'i, i,J;' .,,'03761D'..\, PO!':.'I[;R
EV~CUT'Vil"" r', ~ ll'~~r,;:"'''Ul j" i. l.':'i!.! i:l'.,~i/'I",f"bt;; .; ,.1:1 '4J~' ( '<'*' ~JJ ."","\ P... ... f"'l. ....."dj '" '.~V K,

CONCÜR![;;',-<iI: !:':tfp;;,ViiE~fnVA iE /1..
RECUPERAÇ#~'(( Df~.t :2:~';jrr;t:::~f~}~2 ~;iiUE

EXERCt!M Â'n'/Jí"t~1!),f;; [~.i~/)f, ,"J\"i1~cA

REGIDA l,~lS cn~!!l:;;HCIA:S

E DÁ otrY~il:~';; ! 7;()VUj't~r~:L>lAS"

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕE.S NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSOB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSOB)
Relator: João Almeida (PMOB)

TRumres Sup~nms

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Rejane Marques
I Local: Serv. de Com. Esp.-Anexo 11, 5aIa 169-B
I Telefones: 318-687417067
I

,jandira Feghali

Sérgio Guerra

Agne!o Queiroz

Vicente Anelr.) Gom\,:."

Suplent0S

Presidente: José Lui:;: Ci,é'(Ü', {H.ilA::1
1º Vice-Presidente: J{lrg~; 1<:;,;(';1.1 Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: JarLs.'; Uma (PPB)
Relator: Osvaldo Bio!chl (PTB}

Titulares

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Rlho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Bloco (!'fUPTB)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSOB)
Roberto Valadão
2 vagas

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vaga

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPó3)
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Fernando Diniz
Gilvan Freire

OSC'.ar Goldoni

h.t~hf~~n~JJ dE; e~~y(:s Filho
M~o~ia

íl",;mllndo !;i::.'ílltcs (PFL)

~k, U;,,\1(1 ;\\1:,i'Mí2tâ (PPB)
~\~~;,~scn ()túch

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PSDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

Milton Mendes
Sandra Starling

n~)S$eUú

Wa!c!amiro rÍ'}lavanle

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante



PDT

Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Eurípedes Miranda

Bloco (PUPSDJPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBJPMN)

Vânia dos Santos

Coriolano Sales
Femando Lopes

Francisco Horta

Nedson Micheleti

PQT

Márcia Çibilis Viana
Paulo Bemardo (PT)

Bloco (PLJPSOJPSC)

Eujácio Simões

Fernando Lyra Pedro Valadares Bloco (PSBJPMN)

secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mata (PMDB)
12 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMPB)
2!l VICe-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 VICe-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFl)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Suplentes

PFL

Ricardo Heráclio

PCdaB

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFERÊNCIA

MUNDIAL DA MULHER

Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 VICe-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
2!l VICe-Presidente: Marta Suplicy (PT)
3!l VICe-Presidente: Colores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttltulares

Sérgio Guerra
Haroldo Lima

PCdoB

Aldo Arantes

Benito Gama Augusto VIVeiros
Félix Mendonça Carlos Melles
Manoel Castro Jonival Lucas
Ney Lopes José Coimbra
Paes Landim Lima Netto
saulo Queiroz Osório Adriano
Vílmar Rocha Roberto Pessoa

PMDB

EdinhoBez Antônio do Valle
Germano Rigotto Marcos Lima
Gonzaga Mata Paulo Ritzel
Jurandyr Paixão 3 vagas
Pedro Novais
Silas Brasileiro

PPB

Delfim Netto Cunha Bueno
Fetter Júnior Herculano Anghinetli
José Janene Laprovita Vieira
Júlio Redecker Márcio Reinaldo Moreira
Osmar Leitão Roberto Campos

PSDB

Firmo de Castro Antônio Feijão
Luiz Carlos Hauly Femando Torres
Marconi Perillo Octávio Elísio
Veda Crusius 1 vaga

PT

José Pimentel João Coser
Luiz Gushiken Maria Conceição Tavares

Célia Mendes
Femando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

Darcísio Perondi
Eícione Barbalho
Maria Elvira
Regina Uno
Rita Camata
Tetê Bezerra

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Cameiro
TeIma de Souza

Carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira

Vanessa Felippe

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Marisa Serrano
Nair Xavier Lobo

Pedro Novais
Sirnara Ellery

2 vagas

PSDB

A1zira Ewerton
Tuga Angerami

Vanessa Felippe
Veda Crusius

2 vagas

Bloco '(PTIPDTlPCdoB) ,

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes



PPB Luiz Alberto

AIclone AI1ayde 5 vagas
Ricardo Gomyde

AmaIdo Faria de Sá
Alzira Ewerton Adylson Motta
DoIores Nunes carlos Airton
Herculuano Anghinetti Jair BoIsonaro

P1B
,Jorge Wilson
Mário cavaHazzi

Etevalda Grasei de Menezes José Coimbra

PSB VlC8llte Cascione

José Pimentel
Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adhemar de Barros Filho
. .Jarbas Lima

João Pizzolatti
VadãoGomes

WigbEÍrto Tartuce

PTB
N.eIson Marquezelli

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

8ecretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11. Sala 169-8
Telefones: 318-7067n066 . Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA POBUCA NO PArS, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

PresIdente: Abelardo Lupion (PFL)
1l! VIce-Presidente: carlos Melles (PFL)
2l! VICe-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
3l! VICe-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

lftubw81 Sup.n~

PFL

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurlpedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genorno

PTB

Ariindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Serv. de Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

PL
Pedro canedo Luiz Buaiz
Secretária: Brunilde Uviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo li, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE UVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

lftu~~ Sup.n~

PFL

Nilson Gibson

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

José Teles
Ushitaro Kamia

1 vaga

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Wemer Wanderer

Amor1 Bezerra
Feu Rosa

José ThomaZ NonO

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

PSB

PSDB

Bloco PT, PDT, PCdoB

Bloco PMDB, PSD, PSL

Germano Rigotto
MarçaJ Filho
1 vaga

Aldo Rebelo
eartos CBrdinai
Luiz Gushiken

Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

JoséAnibal
Nelson Marchezan
Octávio EUslo

Gonzaga Patriota

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bornhausen
SameyFiIho

Chico VIgilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo

PSDB

AdeIsonRibeiro
Alzira Ewerton
Amon Bezerra

Dalila figueiredo
Renato JoIvtsson

Roberto Rocha

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orcino Gonçalves
VaJcIir CoIatto

2 vagas

Abelardo Luplon
AIdlr Cabral
Benedito de Ura
carlos Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreira

AntOnIo do Valle
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
RobsonTuma
Silas Brasileiro

FeuRosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Paulo Feijó
ZuIalê Cobra



COMISSÃO EXTERNA

DESTiNADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.43O,

DE 1990, QUE -ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIAS- E A SEUS APENSADOS

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
2!l VICe-Presidente: Jandira FeghaIi (PCdoB)
3!l VICe-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL Bloco PMDB, PSD, PSL

Confúcio Moura Pinheiro Landim
José Priante Regina Uno

PSDB

Antônio Feijão Aizira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, pedoB

Suplentes

Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro

PFL

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

TItulares

Francisco Rodrigues
VIC Pires Franco

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto VIVeiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Gouvea
VIC Pires FrarICO

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

1 vaga

Carlos Airton
Luis Barbosa

Aldo Rebelo
Matheus Schmidt

PTB

PPB

GHneyViana
Socorro Gomes

José Coimbra

secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Comissões Espec. - Anexo li, 8aIa 169-B
Telefone: 318-7067n052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

JoãoTota
Valdenor Guedes

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Femando Torres
Feu Rosa

RávioAms
Leônidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Marisa Serrano
Moreira Franco
Paulo Ritzel

PSDB

Arnaldo Madeira
Domingos Leonelli
Marcus VICente
Octávio Elisio
Pimentel Gomes
Roberto Brant

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
secretária: MarIa de Fátima Moreira
Local: servo Com. Esp. -Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-70tl617052·

Bloco (PT, PDT, PedoB)

salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)

'"'Sebastião Madeira (PSDB)
SUas Brasileiro (PMDB)

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genofno
Marta Suplicy
Severiano Alves

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

Rodrigues Palma

PPB

PTB

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

RicardO Gomyde·
Valdeci Oliveira

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

José Borba

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSOB)
AroIdo Cedraz (Pi=L) Femando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Sirnara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI';
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Samey Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Siiva (PPB)
GUney Viana (PT)

Secretária: EdIa Calheiros Bispo
8eNIQo de Comissões Especiais - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318·706217061



Luiz Femando (PSOB)

Osmir Lirna (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)

Socorro Gomes (PCdoB)

Secretário: Mário Orausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, 8aIa 169-B
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS CONDI

ÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE DESESTATI
ZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E DOCUMEN-
TOS DISPON(VEIS NA CENTRAL DE INFORMA

ÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposlçio: AUtor: Presld6ncla

Coordenador: Miro Teixeira (POT)

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR,
NO PER(ODO

DE 17-10-96 A 30-6-97,
A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS
E EXTENSAS

PORÇÕES DE
TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS
Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio BrasH (PMOB)

Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Oliveira (PSB)

Gilney Viana (PT)

Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho

Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, 8aIa 169-B

Telefones: 318-706617067

TItulares

AntOnio Brasi (PMOB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João FassarelJa (PT)

SUplentes

Miro Teixeira (POT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSOB)



CENTRO 8t~~êe8~~T~~~~T~?~~RMAÇÃO
Coordenação de PublicaÇÕes

NOVOS TíTULOS (*)
Agricultura e
Sociedade: uma
abordagem a partir
do Parlamento 
1996

Autor. Com. de
Agricultura e Política
Rural

R$2,OO

o Brasil Visto do
Ceará - voL 2 
1996
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