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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N2 98, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão de "Rádio Cultura de Porto Novo Ltda."
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Além Paraí
ba, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nQ

, de 22 de setembro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de Jn de maio de 1994, a concessão de "Rádio Cultura de Porto Novo Ltda." para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Além Paraíba, Esta
do de Minas Gerais.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO NQ 99, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão de "Sistema Clube de Comunicação
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta na cidade de Ribei
rão Preto, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1QÉ aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nQ

, de 4 de fevereiro de 1996, que renova por
dez anos, a partir de 19 de novembro de 1993, a concessão de "Sistema Clube de Comunicação Ltda." para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo.

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 100, DE 2000

Aprova o ato que outorga permissão à "Fundação Educacional do Município
de Assis" para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci..
dade de Assis, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 316, de 21 de dezembro de 1996, que outorga

permissão à "Fundação Educacional do Município de Assis" para executar, por dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Assis, Estado de São Paulo.

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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mão Sessim) - Altera a denominação do Porto
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Projeto de Lei nll 2.971, de 2000 (Do Sr.
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Projeto de Lei nll 2.974, de 2000 (Do Sr.
Gerson Gabrielli) - Reabre o prazo de opção ao
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José Carlos Coutinho) - Acrescenta parágrafo
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- Do Senhor Deputado Coronel Garcia, re- Proposta de Emenda à Constituição nll 242,
querendo a desanexação da PEC nll 226/00 da de 2000 (Do Sr. Mauro Benevides e outros) - Dá
PEC n1l 218/95. 26561 nova redação aos arts. 17 e 55 da Constituição

_ Do Senhor Deputado Dr. Rosinha, solici- Federal, que dispõem sobre fidelidade partidária,
promovendo a perda do cargo eletivo nas hipóte-

tando a retirada do PL nll 1.596/99........................ 26562 de d . 'd I I f .
ses o ocupante elxar"O parti o pe o qua OI

- Do Senhor Deputado Eduardo Campos, eleito e de grave violação da disciplina partidária. 26613
requerendo apensação dos projetos de lei que

I · PL li 8 I Proposta de Emenda à Constituição nll

re aCiona ao n 3. 50 97. 26562 244, de 2000 (Do Sr. lédio Rosa e outros) - Dá

- Do Senhor Deputado Elton Rohnelt, re- nova redação ao art. 14, § 511, da Constituição
querendo a redistribuição para as Comissões ci- Federal................................................................... 26620
tadas ao PLP nll 16199........................................... 26562

- Do Senhor Deputado Jair Meneguelli,
solicitando a r~tirada do PL nll 1.276/99 .

- Do Senhor Deputado Wellington Dias,
solicitando a retirada de tramitação da indicação
nll 53199 .

MENSAGENS

Mensagem nll 659, de 2000 (Do Poder Exe
cutivo) - Solicita a retirada de tramitação do texto
do "Protocolo de Admissão de Títulos e Graus
Universitários para o Exercício de Atividades
Acadêmicas nos Países-Membros do Mercosul",
e seu anexo, aprovados pelos Estados-Partes do
Mercosul pelas Decisões nlls 3197 e 11198 do
Conselho do Mercado Comum, submetido à con
sideração do Congresso Nacional pela Mensa-
gem nll 228, de 11 de fevereiro de 1999 ..

Mensagem NlI 661, de 2000 (Do Poder
Executivo) - Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do XXI Protocolo Adicio
nai ao Acordo de Complementação Econômica
nll 35 (ACE 35), celebrado entre os governos dos
Estados-Partes do Mercado Comum do Sul (Mer
cosul) e o Governo da República do Chile, assi-
nado em 19 de outubro de 1999 .

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n1l 237,
de 2000 (Do Sr. Paulo Mourão e outros) - Incluí in-
ciso XXX no art. 22 da Constituição Federal .

Proposta de Emenda à Constituição nll

238, de 2000 (Do Sr. lédio Rosa e outros) - Inclui
inciso no art. 411 da Constituição Federal. .

Proposta de Emenda à Constituição nll 239,
de 2000 (Do Sr. Hugo Biehl e outros) - Acrescenta
inciso ao art. 22 da Constituição Federal. .

Proposta de Emenda à Constituição nll 240,
de 2000 (Do Sr. Rubens Furlan e outros) - Altera
os arts. 144 e 159 da Constituição Federal... .

Proposta de Emenda à Constituição nll

241, de 2000 (Do Sr. lédio Rosa e outros) - Dis
põe sobre o fim do recesso parlamentar, e dá ou-

_ tras providências ..



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 26533

26671

26670

26669

26668

26666

26661

26661

26660

26663

26660

Projeto de Lei nll 2.999, de 2000 (Do Sr. Ri
cardo Ferraço) - Altera o art. 90 da Lei nll 9.504,
de 30 de setembro de 1997, modificando o perío
do de filiação partidária para os candidatos a car-
go eletivo .

Projeto de Lei nll 3.000, de 2000 (Do Sr. Ri·
cardo Ferraço) - Proíbe a venda de bebidas al
coólicas nos estabelecimentos comerciais situa
dos nas margens das rodovias, e dá outras provi-
dências .

Projeto de Lei nll 3.002, de 2000 (Do Sr.
Paulo Lima) - Dispõe sobre a finalidade de recur-

26655

26659
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Projeto de Lei nll 2.990, de 2000 (Do Sr.
Jorge Pinheiro) - Dispõe sobre o horário de per-

Projeto de Lei nll 2.981, de 2000 (Do Sr.
Airton Cascavel) - Concede benefícios fiscais
aos deficientes físicos .

Projeto de Lei nll 2.980, de 2000 (Do Sr.
Sérgio Carvalho) - Obriga a contratação de mé
dico veterinário no período de vacinação contra a
febre aftosa ..

Projeto de Lei nll 2.984, de 2000 (Do Sr.
Geraldo Magela) - Dispõe sobre a profissão de
Técnico em Nutrição e Dietética, regula o seu
exercício, e dá outras providências .

Projeto de Lei nll 2.986, de 2000 (Do Sr.
Geraldo Magela) - Dispõe sobre os crimes prati
cados contra jornalista em decorrência do exercí-
cio da profissão ..

Projeto De Lei NlI 2.987, De 2000 (Do Sr.
Geraldo Magela) - Dispõe sobre viagens aéreas
realizadas por servidores públicos em serviço......

Projeto de Lei nll 2.988, de 2000 (Do Sr.
Roberto Argenta) - Acrescenta § 311 ao art. 1li da
Lei n51 4.090, de 13 de julho de 1962, que "institui
a gratificação de Natal para os trabalhadores", a
fim de permitir o pagamento parcelado do déci
mo terceiro salário, altera dispositivos da Lei nll

8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço" e
permite o pagamento antecipado do "abono de
férias" previsto no art. 72, XVII, da Constituição
Federal, e dá outras providências .

Projeto de Lei nll 2.989, de 2000 (Do Pedro
Fernandes) - Denomina "Avenida Engenheiro
Emiliano Macieira" o trej:ho da BR-135, compre
endido entre o quilômetro zero e a Ponte da Esti-
va, e dá outra providências ..

Projeto de Lei nll 2.982, de 2000 (Do Sr.
Robson Tuma) - Prevê nova redação para o art.
289 do Código Penal - Decreto-Lei nll 2.848, de
7 de dezembro de 1940, acrescentando modali-
dade de falsificação de moeda de polímero ..

Projeto De Lei N2 2.983, De 2000 (Do Sr.
Ronaldo Vasconcelos) - Altera a Lei nll 8.213, de
24 de julho de 1991, acrescentando § 42 ao art.
55, para permitir a averbação de tempo de ativi-
dade rural nos casos que especifica .

mensagens alusivas aos" danos decorrentes do manência de menores de 16 anos nas ruas e dá
consumo de drogas nas páginas da Internet. 26646 outras providências .

Projeto de Lei n2 2.979, de 2000 (Do Sr. Projeto de Lei nll 2.991, de 2000 (Do Sr.
Luiz Sérgio) - Dispõe sobre prestação de infor- José Carlos Coutinho) - Obriga condomínios de
mações acerca da manutenção de aeronaves co- edifícios comerciais e residenciais a adaptarem
merciais. 26647 áreas comuns para o trânsito de portadores de

deficiência física e dá outras providências .

Projeto de Lei n51 2.992, de 2000 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Permite isenção do
Imposto de Importação aos medicamentos e
equipamentos adquiridos por pessoas portado
ras de deficiência física e dá outras providências.

Projeto de Lei n51 2.993, de 2000 (Do Sr. Jai
me Martins) - Altera a Lei nll 8.706, de 14 de se
tembro de 1993, com vistas a vincular os ferroviá
rios e metroviários ao sistema SEST - Serviço
Social de Transporte, e SENAT - Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do Transporte ..

Projeto de Lei n51 2.994, de 2000 (Do Sr.
Edinho Araújo) - Denomina "Ponte Rodoferroviá
ria de Integração Nacional Deputado Roberto
Rollemberg" a ponte sobre o rio Paraná que liga
os Municípios de Rubinéia - Sp, e Aparecida do
Taboado - MS .

Projeto de Lei n51 2.995, de 2000 (Do Sr.
Fernando Coruja) - Dá nova redação ao parágra
fo único do art. 251 da Lei nll 4.771, de 15 de se
tembro de 1965, que institui o novo Código Flo
restal, suprimindo o trecho "respeitados os princí
pios e limites a que se refere este artigo", (pará
grafo acrescentado pela Lei nll 7.803, de
18-7-89) .

Projeto de Lei n51 2.996, de 2000 (Do Sr.
Alceste Almeida) - Suprime os incisos 111 e IV do
artigo 219 do Código Cívil Brasileiro - Lei n!!
3.071, de 1li de janeiro de 1916 .

Projeto de Lei nll 2.998, de 2000 (Do Sr. Ri
cardo Ferraço) - Estabelece o procedimento su
mário em causas cíveis em que envolvam ques
tões de interesse das micro e pequenas empre-
sas .



26698

26697

26703

26696

Projeto de Lei nll 3.031, De 2000 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Institui o Programa de Se-
guro AgrCcola e dá outras providências ..

Projeto De Lei Nll 3.035, de 2000 (Do Sr.
Alexandre Santos) - Dispõe sobre atividades he
moterápicas e define a responsabilidade dos ór
gãos e agentes que as executam, e interesse.da
segurança nacionãl. ~ ..

Projeto de Lei nll 3.037, de 2000 (Do Sr.
Rafael Guerra) - Dispõe sobre o exercCcio da
profissão de Agente Comunitário de Saúde e dá
outras providências ..

Projeto de Lei nll 3.039, de 2000 (Do Sr. Jú
lio Redecker) - Acrescenta dispositivo à Lei nll

8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá
outras providências·, para permitir a utilização de
parte dos saldos das contas vinculadas do FGTS
para a aquisição de ações de empresas privadas
de capital aberto ..

Projeto de Lei nll 3.041, de 2000 (Do Sr.
Fernando Gabeira) - Altera a Lei nll 5.197, de 3
de janeiro de 1967 .
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80S arrecadados por instituições religiosas de Rural (CPR), instituCda pela Lei nll 8.929, de 22
qualquer natureza.................................................. 26672 de agosto de 1994, no Cartório do Registro de

Projeto de Lei nll 3.003, de 2000 (Do Sr. Imóveis. 26687

Paulo Lima) - Estabelece reserva de parcelas Projeto de Lei nll 3.019, de 2000 (Do Sr.
nos assentamentos de reforma agrária em favor José Carlos Coutinho) - Acrescenta dispositivo à
de pessoas de cor negra. 26673 Lei nll 8.036, de 11 de maio de 1999. 26689

Projeto de Lei nll 3.004, de 2000 (Do Sr. Projeto de Lei nll 3.021, de 2000 (Do Sr.
Paulo Lima) - Dispõe sobre a reserva de vagas Benedito Dias) - Altera o art. 22 da Lei nll 8.212,
para vestibulandos negros nas universidades pú- de 24 de julho de 1991, para reduzir a contribui-
b1icas............................................ 26673 ção da empresa à Seguridade Social, no caso da

Projeto de Lei nll 3.005, de 2000 (Do Sr. contratação de portadores de deficiência e porta-
Renato Silva) - Dispõe sobre a obrigatoriedade dores do vCrus HIV. 26689

de impressão das letras do Hino Nacional e do Projeto de Lei nll 3.023, de 2000 (Do Sr.
Hino à Bandeira Nacional em material didático do Neiva Moreira) - Dispõe sobre a obrigatoriedade
ensino fundamental e médio.................................. 26674 do uso correto da Irngua portuguesa nos carta-

Projeto de Lei nll 3.006, de 2000 (Do Sr. zes em vias públicas.............................................. 26692

Albérico Cordeiro) - Dispõe sobre a denomina- Projeto de Lei nll 3.025, de 2000 (Do Sr. Gi-
ção de logradouros, obras, serviços e monumen- ova.nni aueiroz) - Altera dispositivo da Lei nll
tos públicos, e dá outras providências................... 26674 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que "dispõe so-

Projeto de Lei nll3.oo7, de 2000 (Do Sr. Max bre a potrtica agrCcola·. 26692

Mauro) - Dá nova redação ao art. 236 da Lei nll Projeto de Lei nll 3.027, de 2000 (Do Sr.
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Pro- Luiz Bittencourt) - Dispõe sobre a rotulagem de
cesso Civil). 26675 alimentos com conteúdo de calorias, carboidra-

Projeto de Lei n1l 3.008, de 2000 (Do Sr. Lu- tos, IipCcios e proteCnas. 26694
ciano Pizzatto) - Altera o parágrafo único do art. Projeto de Lei nll 3.029, de 2000 (Do Sr.
42 da Lei nll 8.078, de 11 de setembro de 1990.... 26676 Luiz Blttencourt) _ Altera a redação da Lei nll

Projeto de Lei n1l 3.009, de 2000 (Do Sena- 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, vedando a fa-
do Federal) - PLS Nll 72199 revoga o caput do bricaçAo e vencia de simulacros de armas portá-
art. 83 da Lei nll 9.430, de 27 de dezembro de teis. 26694
1996. 266n

Projeto de Lei nll 3.011, de 2000 (Do Sr.
Osvaldo Biolchi) - Altera o art. 315 do Decre
to-Lei nll 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Códi
go Penal, e acrescenta o inciso VI ao art. 323 do
Decreto-Lei nll 3.689, de 3 de outubro de 1941,
Código de Processo Penal. ~6680

Projeto de Lei nll 3.013, de 2000 (Do Sr.
Alberto Fraga) - Altera a Lei nll 7.289, de 18 de
dezembro de 1984, modificada pela Lei n1l 7.475,
de 13 de maio de 1986 (Estatuto dos Policiais Mi
litares da Polreia Militar do Distrito Federal), e a
Lei nIl 7.479, de 2 de junho de 1986 (Estatuto do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), modifi
cando o tempo de serviço prestado pelos milita·
res femininos do Distrito Federal. 26681

Projeto de Lei nll 3.015, de 2000 (Do Sr.
Luiz Sérgio) - Obriga as instituições financeiras e
as empresas comerciais que operem com crédito
a imprimir, no camê de cobrança das prestações,
o valor do desconto por pagamento antecipado.... 26686

Projeto de Lei nll 3.017, de 2000 (Do Sr.
Silvio Torres) - Fixa valor dos emolumentos a se
rem cobrados pelo registro da Cédula de Produto
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26727

26730

26729

26735

26728

26712

26706

26706

26707

26718

Projeto de Lei nll 3.043, de 2000 (Do Sr. fris Indicação nll 939, de 2000 (Do Sr. Paulo
Sim6es) - Dispõe sobre a instituição de progra- Octávio) - Sugere ao Poder Executivo, por inter-
ma de incentivo à elevação das receitas tributári- médio do Ministério da Educação, a criação de
as. 26704 um Centro Federal de Educação Tecnológica no

Distrito Federal. .

Indicação nll 940, de 2000 (Do Sr. Osmar
Serraglio) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Fazenda, providências
para atuação de propostas de seguro de vida de
policiais pela Sasse Caixas Seguros .

Indicação nll 941, de 2000 (Do Sr. Marçal
Filho) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Saúde, a extensão da Cam
panha de Vacinação contra a Gripe para toda a
população brasileira .

Indicação nll 942, de 2000 (Do Sr. Marçal
Filho) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Justiça, a inclusão dos servi
dores integrantes da carreira de policial rodoviá
rio Federal no rol de beneficiários da gratificação
assegurada pela Medida Provisória nll 2.009-2,
de 11 de fevereiro de 2000 ..

Indicação nll 943, de 2000 (Do Sr. Pedro
Fernandes) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, o envio de projeto de lei versan
do sobre Plano de Carreira para Médicos do Inte-
rior .

Projeto de Lei nll 3.045, de 2000 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
nas aquisições de ambulâncias por instituições
de assistência social, sem fins lucrativos..........•...

Projeto de Lei nll 3.047, de 2000 (Do Sr.
Jorge Tadeu Mudalen) - Dispõe sobre a obriga
toriedade de as bulas de medicamentos serem
apresentadas em letras legfveis .

Projeto de Lei nll 3.075, de 2000 (Do Minis
tério Público Federal) - Dispõe sobre a criação
de cargos de Subprocurador-Geral da República,
de funções comissionadas, e de cargos efetivos
no âmbito do Ministério Público Federal e dá ou-
tras providências .

Projeto de Lei nll 3.093, de 2000 (Do Poder
Executivo) - Mensagem nll 694/00 - Cria o Qua
dro de Pessoal da Agência Nacional de Transpor
tes e do Departamento Nacional de Infra-Estrutu-
ra de Transportes .

Projeto de Lei nll 3.268, de 2000 (Do Sr.
Agnelo Queiroz) - Dispõe sobre a inscrição no
Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM .

INDICAÇÕES

Indicação nll 935, de 2000 (Do Sr. Marçal
Filho) - Sugere ao Poder Executivo a elaboração
e o envio ao Congresso Nacional de projeto de
lei alterando a Lei nll 6.880, de 9 de dezembro de
1980 - Estatuto dos Militares, para afastar a ne
cessidade da prestação dos sinais de respeito,
pelos subordinados, aos militares que estejam
com sua liberdade cerceada em razão de ordem
judicial. 26720

Indicação nll 936, de 2000 (Do Sr. Osmar
Serraglio) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Justiça, a instalação de
uma Delegacia da Polfcia Federal na cidade de
Umuarama, Estado do Paraná. 26723

Indicação nll 937, de 2000 (Do Sr. Rubens
Bueno) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a alteração dos critérios para a avaliação
de deficiência, com vistas à concessão do bene-
freio assistencial aos portadores de deficiência. ... 26724

Indicação nll 938, de 2000 (Do Sr. Confúcio
Moura) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Meio Ambiente, providên
cias relativas à implantação efetiva da Floresta
Nacional do Bom Futuro. 26725

Indicação nll 944, de 2000 (Do Sr. Pedro
Fernandes) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, o envio de pro
jeto de lei versando sobre Plano de Carreira para
Médicos do Interior. 26736

Indicação nll 945, de 2000 (Do Sr. Rubens
Bueno) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério das Comunicações, a capta
ção de recursos humanos especificamente para
contratação de carteiro para a Agência de Correi-
os no Municfpio de Antonina, Estado do Paraná... 26737

Indicação nll 946, de 2000 (Do Sr. Eduardo
Campos) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério dos Transportes, a recupera
ção da BR-110, que liga os Municfpios de São
José do Egito (PE) e Teixeira (PB). 26739

Indicação nll 947, de 2000 (Do Sr. AJex
Canziani) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Fazenda, o restabeleci
mento da obrigatoriedade de aplicação em finan
ciamentos imobiliários de 70% dos recursos cap-
tados em depósitos de poupança.......................... 26740

Indicação nQ 948, de 2000 (Do Sr. Régis
Cavalcante) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Defesa, a adoção de
medidas para instalação de um b*hão de



26751

26755

26754

26760

26757

26764

26762
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Engenharia e Obras do Exército na Vila Xingó, dio do Ministério da Fazenda, a implantação de
no Município de Piranhas, Estado de Alagoas. ..... 26747 um porto seco no Município de Dourados, Estado

Indicação nQ 949, de 2000 (Da Sra. Vanes- do Mato Grosso do Sul. 26765

sa Grazziotin e outros) - Sugere ao Poder Exe- Indicação nQ 967, de 2000 (Do Sr. Airton
cutivo, por intermédio do Ministro-Chefe da Casa Dipp) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio
Civil da Presidência da República, a implantação do Ministério da Educação, modificações nos con-
de Postos/Centros de Formação Profissional, em tratos do Credue, permitindo aos contratantes for-
áreas indígenas, por meio de ações a serem co- mados e desempregados possam reduzir o preço
ordenadas pela Funai e Ibama, objetivando a re- da prestação do seu financiamento a 35% do salá-
alização de cursos para formação de agentes fis- rio mínimo, por um período de até dois anos. 26767
cais e de preservação ambiental indígena, em ní-
veis de 1Q e 2 S1 graus, com remuneração prevista Indicação n

Q
969, de 2000 (Do Sr. Welling-

a partir do exercício das funções, com vista à ton Dias) - Sugere ao Poder Executivo, por inter-
sustentabilidade das terras e do patrimônio que médio do Ministério de Minas e Energia, que de-
tradicionalmente ocupam e vivenciam, em meio a termine à Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANEEL, providências no sentido da prorrogação
territorialidade brasileira. 26748 d . 12 13 d R I

os prazos preVistos nos arts. e a eso u-
ção nSl 333, de 2 de dezembro de 1999, e 1Q e 2Q

da Resolução nQ 57, de 1Q de março de 2000,
ambas daquela autarquia. 26768

Indicação nQ 971, de 2000 (Do Sr. Nelson
Pellegrino) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio da Casa Civil da Presidência da Repú
blica e do Ministério do Meio Ambiente, a retirada
da Medida Provisória nQ 1.956-49, de 2000, que
dá nova redação aos arts. 3Q

, 16 e 44 da Lei nQ

4.n1, de 15 de novembro de 1965, e dispõe so
bre a proibição do incremento da conversão de
áreas florestais em áreas agrícolas na região
Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, e
dá outras providências. 26772

Indicação nSl 973, de 2000 (Do Sr. Jorge Ta
deu Mudalen) - Sugere ao Poder Executivd, por
intermédio do Ministério da Justiça, a alteração
do art. 21! do Decreto nSl 2.169, de 4 de março de
1997, de modo a incluir o Presidente do Conse
lho Nacional das Guardas Municipais, no Conse-
lho Nacional de Segurança Pública....................... 26778

Indicação nQ 975, de 2000 (Do Sr. Confúcio
Moura) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, que sejam dispensados de porporcio
nar contrapartida financeira a investimentos reali
zados com recursos orçamentários da União os
estados situados na Amazônia Legal e que te
nham concluído o zoneamento ecológi-
co-econômico dos respectivos territórios. 26780

Indicação nQ 986, de 2000 (Do Sr. Clemen
tino Coelho) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério de Minas e Energia, a ma
nutenção da gestão pública e estatal das empre-
sas geradoras de energia elétrica. 26781

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Proposta e Fiscalização e Controle nQ 30,
de 2000 (Do Sr. Confúcio Moura) - Propõe que a

Indicação nSl 950, de 2000 (Do Sr. Ben-Hur
Ferreira) - Sugere ao Poder Executivo Declara
ção que reconheça a competência do Comitê
pela Eliminação da Discriminação Racial, nos
termos do § 1Q do art. 14 da Convenção Interna
cional sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação Racial .

Indicação nQ 952, de 2000 (Do Sr. Rubens
Furlan) - Sugere ao Poder Executivo a criação
de programa habitacional para o meio rural. ..

Indicação nll 955, de 2000 (Do Sr. Feu
Rosa) - Sugere ao Poder Executivo o envio ele
projeto de lei que proíba a nomeação para cargo
em comissão de parentes dos membros dos Po-
deres da União .

Indicação nSl 957, de 2000 (Do Sr. Marçal
Filho) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Defesa, a realização de estu·
dos e a elaboração de um programa visando à
transferência de Grandes Unidades das Forças
Armadas para a região de faixa de fronteira .

Indicação nSl 959, de 2000 (Do Sr. Eduardo
Jorge) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Saúde, que seja analisada a
possibilidade de se adotar a farinha multimistura
no programa oficial de combate à desnutrição......

Indicação nQ 961, de 2000 (Do Sr. Alceu
Collares) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, a adoção de providências destinadas a
promover a regulamentação do art. 230, caput,
da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990 .

Indicação nQ 963, de 2000 (Do Sr. Marçal
Filho) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Saúde, a intensificação das
ações contra o consumo de derivados do tabaco.

Indicação nQ 965, de 2000 ([ o Sr. Marçal
Filho) - Sugere ao Poder Executivo, por intermé-



26840

26841

26841

26841

26842

Convite ao Sr. Pablo Gentile, professor da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro; à Sra.
Maria Helena Guimarães Castro, Presidente do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu
cacionais - INEPIMEC; e ao Deputado Ivan Pai
xão, Secretário de Educação do Estado de Sergi-
pe, para composição da Mesa .

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. IVAN PAIXÃO, Deputado Federal em exercf
cio do cargo de Secretário de Educação do Esta
do de Sergipe; MARIA HELENA GUIMARÃES
CASTRO, Presidenta do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais -INEP/MEC;
HILDA RODRIGUES, Presidenta do Conselho
Deliberativo da Associação dos Professores
Aposentados do Magistério Público do Estado
de São Paulo - APAMPESP; JOSÉ CARLOS
ALMEIDA DA SILVA, Presidente do Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras 
CRUB; RUY LEITE BERGER FILHO, Secretário
de Educação Média e Tecnológica do Ministério

26790

26816

26816

26796

26818
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Comissão de Fiscalização Financeira e Controle Interno da Câmara dos Deputados, aprovado
solicite ao Tribunal de Contas da União a realiza- pela Resolução n!l17, de 1989. 26819
ção~ in~peção para demonstrar a situação atu- Projeto de Reso~ção n!l 86, de 2000 (Do
ai e hlstó~ca de desempenh? do FI~~M - Fundo Sr. Robson Tuma e outros) - Cria a Comissão
de Investimento ~a Amaz~nJa, admlnJstra~o pela Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
SUDAM - ~upenntendêncl~ d~ Dese~v?lvlmen~o lavagem de dinheiro no Brasil, com fundamento
da Am~OnJa, e apurar denuncias de Inumeras Ir- nos arts. 35, § 4!l, e 109, 111, c, do Regimento
regularidades. 26787 Interno da Câmara dos Deputados. 26821

PRO~TOS DE DECRET~ LE~ISLATIVO Projeto de Resolução n!l 87, de 2000 (Do
Projeto de Decreto LegislatiVO n!l 462, de Sr. Ronaldo Vasconcellos) - Disciplina a atuação

2000 (Do Sr. Ronaldo Vasconcellos) - Susta a dos grupos de pressão lobbles e assemelhados
aplicação do disposto no art. 10 da Resolução n!l na Câmara dos Deput~dos.................................... 26829
64 do Conselho Deliberativo do Fundo de Ampa- . _ !l
ro ao Trabalhador - CODEFAT, de 28 de julho de Projeto .d.? Resoluçao n 88,. d~ 200~ (~o
1994, no que concerne à fixação de prazo máxi- Sr. Inaldo Leltao e ou.tros) - .InstituI ?oml~ao
mo de 120 dias para requerimento do segu- Parlamentar de Inquérito destinada a investigar
ro-desemprego :................ 26788 as causas da violência no campo no BrasiL......... 26832

Projeto de Decreto Legislativo n!l 463, de ERRATAS
2000 (Do Sr. Inocêncio Oliveira) - Estabelece PL n!l3.438/97 ..

consulta plebiscitária sobre temas de relevante PL n!l4.813/98 ..
interesse nacional. 26789

PL n!l2.642100 .

PL n!l2.749/00 : .

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 23-5-2000
IV - Comissão Geral
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Transformação da Sessão Plenária em Comissão
Geral para debate do Projeto de Lei n!l 4.155-A,
de 1998, sobre o Plano Nacional de Educação..... 26842

Convite aos expositores para compareci-
mento ao plenário. 26842

Determinação do rito procedimental da Co-
missão Geral. 26842

Projeto de Decreto Legislativo n!l 464, de
2000 (Do Sr. Inácio Arruda) - Susta a Portaria n!l
77, de 27 de abril de 2000, editada pelo Ministé
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão, que
trata da suspensão de pagamentos oriundos de
decisões judiciais concernentes a planos econô-
micos .

Projeto de Decreto Legislativo n!l 466, de
2000 (Do Senado Federal) PDS N!l 71/00 - Apro
va a Programação Monetária relativa ao segundo
trimestre de 2000 .

Projeto de Decreto Legislativo n!l 467, de
2000 (Do Sr. Inocêncio Oliveira) - Estabelece
consulta plebiscitária sobre o aborto, união civil e
prisão perpétua por ocasião de eleições gerais....

'.
Projeto de Decreto Legislativo n!l 469, de

2000 (Do Sr. Nelson Pellegrino) - Susta os efei
tos do inciso 11 do artigo 212 da Lei n!l 9.849, de 26
de outubro de 1999, que altera o inciso lelo art.
412 da Lei n!l 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a contratação por tempo deter
minado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, especificamen
te no que diz respeito à contratação de
mão-de-obra qualificada para combate a surtos
endêmicos .

PROJETOS DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução n!l 82, de 2000 (Da

Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção) - Altera o art. 36 do Regimento Interno, re
ferente à Comissão Parlamentar de Inquérito.......

Projeto de Resolução nll 83, de 2000 (Do
Sr. Feu Rosa) - Altera o art. 66 do Regimento



26538 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS . Maio de 2000

26886

26883

26883

26883

26881

26886

26885

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB, ES) 
Sugestões de medidas mais agressivas do Go
verno Federal na busca do incremento das ex
portações brasileiras e no enfrentamento de en-
traves impeditivos do crescimento do setor .

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB,
AM) - Protesto contra o contingenciamento, pelo
Governo Federal, do Orçamento da União para o
ano 2000. Crfticas à polftica econômica governa-
mental .

JORGE COSTA (Bloco/PMDB, PA) - Anún
cio de apresentação de projeto de lei sobre regu
lamentação da coleta de amostras de materiais
orgânicos para identificação individual pelo isola-
mento de DNA .

CELCITA PINHEIRO (PFL, MT) - Tramita
ção na Casa de projeto de lei de autoria da ora
dora instituidor do Programa Nacional de Segu-

26860

26851

26853

26870

26873

26851

26854

da Educação; JUÇARA MARIA DUTRA V - Encerramento
VIEIRA, Representante da Confederação Naci- 2 - ATA DA 911 SESSÃO DA cÂMARA
onal de Trabalhadores em Educação - CNTE; DOS DEPUTADOS, DA ~ SESSÃO LEGISLATIVA
MARIANA REIS RAPOSO, Coordenadora de ORDINÁRIA, DA 511 LEGISLATURA, EM 23 DE
Conhecimento de Educação, Representante do MAIO DE 2000.
Sr. Otto Santana, Diretor Técnico do Serviço 1_ Abertura da"sessão
Social da Indústria - SESI/Departamento Naci- 11 _ leitura e assinatura da ata da S8S-
onal; CARLA TAfs DOS SANTOS, Presidenta são anterior
da União Brasileira de Estudantes Secundaris-
tas - UBES; CAIO MAGRI, Gerente de Articula- 111- leitura do expediente
ção Polrtica da Fundação ABRINQ pelos Direi- SESSÃO ORDINÁRIA DE 23-5-2000
tos da Criança..................... 26842 IV - Pequeno Expediente

PEDRO WILSON (Pela ordem) - Solicita- MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE) -
ção de distriblição de documento aos Parlamen- Indicação do orador para a Presidência do Grupo
tares e convidados................................................. 26851 de Trabalho institurdo pela Comissão de Fiscali

zação Financeira e Controle para acompanha
mento da reestruturação dos bancos oficiais. Ro-
teiro de atividades do órgão .

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB, PE) 
Transformação econômica do Vale do Rio São
Francisco pelo uso da técniea de irrigação. ~xito
do Projeto de Irrigação Nilo Coelho, viabilizado
pela construção da Barragem do Sobradinho,
Estado de Pernambuco. Importância da irrigação
como meio de superação do subdesenvolvimento
na região Nordeste .

MORONI TORGAN (PFL, CE) - Assassina
to de testemunha da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Narcotráfico. Responsabilidade dos
Governos Federal e Estaduais pela segurança
pessoal de depoentes em inquéritos contra o
narcotráfico .

LÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB, CE) 
Louvor ao trabalho desenvolvido pela Organiza
ção das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura - UNESCO, no Brasil. .

PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Respos-
ta ao Sr. Deputado Pedro Wilson .

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. WALTER GARCIA, Diretor do Instituto Paulo
Freire; RODOLFO PINTO DA LUZ, Presidente da
Associação Nacional dos Dirigentes das Institui
ções Federais de Ensino Superior - ANDIFES;
MARIA MALTA CAMPOS, Pesquisadora da Fun-
dação Carlos Chagas .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ALOIZIO MERCADANTE .

Usou da palavra, durante o debate, o Sr.
Deputado NELSON MARCHEZAN, Relator do
projeto de lei sobre o Plano Nacional de Educa-
ção ..

PRESIDENTE (Pedro Wilson) - Agradeci
mento aos Parlamentares e convidados pela par-
ticipação na presente Comissão GeraL .

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. IVAN VALENTE, ex-Deputado Federal, autor
do Plano Nacional de Educação; IRIA
BRZEZINSKI, Representante da Sra. Nilda Alves,
Presidente da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação; JOSÉ
RONALD PINTO, Coordenador da Federação
Nacional dos Servidores das Universidades Bra
sileiras - FASUBRA; ÉFREM MARANHÃO, Pre
sidente do Conselho Nacional de Secretários de
Educação - CONSED; CHRISTIAN L1NDBERG
LOPES DO NASCIMENTO, Representante da
União Nacional dos Estudantes - UNE; TATIANA
CHAGAS MEMÓRIA, Vice-Presidente da Funda-
ção Darcy Ribeiro ..

Usaram da palavra, durante o debate, os
Srs. Deputados PEDRO WILSON, UBIRATAN
AGUIAR, ESTHER GROSSI, PROFESSOR
LUIZINHO, PADRE ROQUE, GILMAR
MACHADO, BABÁ, MARIA DO CARMO LARA,
CLEMENTINO COELHO, L1NCOLN PORTELA....
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EDINHO BEZ (Bloco/PMDB, SC) - Pesqui
sa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e EstaUstica - IBGE, reveladora de crescimento
do emprego no setor industrial brasileiro .

ARLINDO CHINAGLlA (PT, SP) - Protesto
contra não-observãncia, pelo Ministério da Saú
de, de recomendação da Comissão de Assesso
ramento Técnico-cientrfico em Medicamentos do
Ministério da Saúde - CONATEM, sobre retirada
do mercado de remédios antigripais injetáveis......

rança Alimentar, com o objetivo de promoção de contrários à elevação do salário mínimo para 151
ações para garantia a todos os cidadãos brasilei- reais .
ros do acesso a alimentos em quantidade e qua- ALMIR SÁ (PPB, RR) - Apresentação de
lidada suficientes para atendimento às necessi· projeto de lei sobre concessão de segu-
dadas nutricionais básicas. Apoio ao Presidente ro-desemprego durante o período de entressafra
da CPI do Narcotráfico por pronunciamento 80- aos assentados em terras da União. Condições
bre assassinato de testemunha............................. 26887 estabelecidas para recebimento do benefício .

PROFESSOR LUIZINHO (PT, SP) - Pro- NELSON PELLEGRINO (PT, BA) - Faleci.
testo contra impedimento, pelo Governador Mário mento do Deputado Estadual Paulo Jackson, do
Covas, da livre manifestação na Avenida Paulis- Estado da Bahia, em acidente rodoviário. Solida-
ta, em São Paulo, Estado de São Paulo. Repúdio riedade à greve dos servidores públicos federais
a ato de agressão, por popular, contra o Ministro e aos trabalhadores em mobilização contra a po-
José Serra, da Saúde. Natureza destemperada Irtica econômica governamental. Crítica à decla-
da atitude do Governador Mário Covas de con· ração do Senador Antonio Carlos Magalhães,
fronto com manifestantes grevistas no Estado. ..... 26888 Presidente do Senado Federal, sobre conveniên-

cia de tropas do Exército nas ruas para manuten
ção da ordem pública. Repúdio à iniciativa do
Executivo de permissão de venda de ações da
Petrobras .

PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Associação da
Mesa ao voto de pesar do Deputado Nelson Pel·
legrino, pelo falecimento do Deputado Estadual
Paulo Jackson, do PT da Bahia .

FERNANDO ZUPPO (PDT, SP) - Dificulda
des vividas pela área educacional pública em
conseqüência dos irrisórios salários pagos aos
professores no País. Solidariedade aos integran
tes do corpo docente vítimas de tratamento hu·
milhante durante mobilização por melhorias sala·
riais na Av. Paulista, em São Paulo, Estado de
São Paulo .

PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB, RJ) - Defesa
de manutenção das dotações orçamentárias
para 2000, destinadas às regiões norte, noroeste
e centro-norte fluminense. Importância da imple
mentação das medidas previstas no Programa
Avança Brasil para as regiões mais necessitadas
do País .

JOAQUIM BRITO (PT, AL) - Resultado de
pesquisa realizada pela Gazeta de Alagoas so
bre o grau de credibilidade das instituições junto
à população do Estado ..

SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB, MG) 
Imediatas providências do Governador Itamar
Franco com relação às arbitrariedades praticadas
pela Polícia Militar em repressão ao movimento
sindical dos metalúrgicos de Betim, Estado de
Minas Gerais .

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB, CE) - Con
trariedade à aprovação de dispositivo do Código
Florestal permissível de aumento do índice de
desmatamento na floresta amazônica .

PADRE ROQUE (PT, PR) - Gravidade do
quadro de miséria no País. Violência no campo e

CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB, BA) 
Preocupação com a crescente elevação da dívi
da externa em decorrência da fragilidade da eco
nomia brasileira diante do capital internacional....

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL, MG) 
Alerta sobre exacerbação do descontentamento
popular ante o descaso do Governo Fernando
Henrique Cardoso com o setor social e diante
das precárias condições de vida de grande par-
cela da população brasileira .

FERNANDO CORUJA (PDT, SC) - Inquie
tação social no País em face da conjuntura eco-
nômica brasileira .

VIVALDO BARBOSA (PDT, RJ) - Rejeição,
pela Comissão de Assuntos Econômicos do Se
nado Federal, de proposta de proibição da venda
de ações da Petrobras, de autoria do Senador
Álvaro Dias. Críticas à política econômica gover-
namental .

PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Leitura de Ato
da Presidência sobre criação de Comissão Espe
cial destinada a proferimento de parecer ao
Substitutivo do Senado Federal à Proposta de
Emenda à Constituição 02 407-G, de 1996 ..

IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB, RJ) - Perplexi
dade com a notícia sobre retaliação por parte do
Presidente Fernando Henrique Cardoso contra
Parlamentares integrantes da base situacionista
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PAULO MOURÃO (Bloco/PSDB, TO) - Ca
ráter antidemocrático de ações promovidas pelo
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
- MST. Empenho do Governo Fernando Henrique
Cardoso na implantação da reforma agrária .

WELLlNGTON DIAS (PT, PI) - Descaso do
Governo Fernando Henrique Cardoso em rela-
ção aos servidores públicos federais ..

FERNANDO GONÇALVES (BlocoIPTB,
RJ) - Regozijo com a implantação do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense.

RUBEM MEDINA (PFL, RJ) - Conveniên
cia de implantação de plano diretor de abasteci
mento e incentivo agrrcola no Estado do Rio de
Janeiro .

GERMANO RIGOnO (Bloco/PMDB, RS) 
Anúncio de apresentação de emenda à Medida
Provisória nll 1.990 para garantia da permanên
cia das indústrias vinrcolas brasileiras, em parti
cular as do Estado do Rio Grande do Sul, no Sis
tema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - SIMPLES .

NELSON MARQUEZELLI (B/oco/PTB, SP)
- Competência da Administração Alberto DLIl:Iue
Portugal na Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA. .

JOSÉ DIRCEU (PT, SP) - Protesto contra
os freqüentes atos arbitrários do Governo Federal
relativo a movimentos sociais organizados em re
púdio à polrtica econômica vigente. Ajuizamento,
no Supremo Tribunal Federal, de notrcia-crime
contra o Ministro Andrea Matarazzo, da Secretaria
de Comunicação de Governo, em face da proibi
ção de divulgação, pela TV Educativa, de entre
vista do Irder João Pedro Stedile, do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST.........

PAULO ROCHA (PT, PA) - Apoio à greve
dos servidores públicos federais. Descaso do Go
verno Fernando Henrique Cardoso com o setor
de educação .
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nos grandes centros urbanos brasileiros. Assas- cal e integrantes do Movimento dos Trabalhado-
sinato em Goiânia, Estado de Goiás, de testemu- res Rurais Sem Terra - MST - 24 de maio.
nha da CPI do Narcotráfico. 26902 Encontro de lideranças de aposentados e pensi-

GERALDO SIMÕES (PT, BA) _ Falecimen- onistas no Espaço Cultural da Casa, em reivindi-
to do Deputado Estadual Paulo Jackson, do Esta- cação por reajuste de proventos - 25 de maio. .... 26910

do da Bahia. Queda da renda do produtor rural PAULO DELGADO (PT, MG) - Registro da
no Governo Fernando Henrique Cardoso. 26903 "Carta de Porto Alegre", documento resultante do

DA. HELENO (BlocolPSDB,RJ) - Contrari- 111 Congresso Nacional de Educação, realizado
edade à pretendida autorização, pela Agência pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Públi-
Nacional de Petróleo - ANP, da participação ape- ca no Municrpio de Porto Alegre, Estado do Rio
nas das grandes distribuidoras de combustrvel na Grande do Sul. 26910
revenda varejista............... 26904

EURípEDES MIRANDA (PDT, RO) - Reali
zação em Porto Velho, Rondônia, de encontro de
integrantes do Partido Democrático Brasileiro 
PDT, para entendimentos acerca das próximas
eleições municipais e debate sobre a conjuntura
nacional. Propósito de coligações partidárias
para oposição aos Governos Federal e Estadua
is, na disputa do próximo pleito municipal, em
face das medidas anti-sociais implementadas no
estado e no Pars .

ENIO BACCI (PDT, RS) - Participação do
orador em missão oficial da Casa junto à Confe
rência Internacional de Desenvolvimento Susten
tável e Agroindústria, promovida pela Universida
de do Vale do ltaquari, em Lajeado, Estado do
Rio Grande do Sul. Cumprimentos ao Reitor,
Prof. Ney José Lazzari, e ao Prof. Adriano Strass
burger, Coordenador da Área Econômica da
Univates pelo importante e oportuno evento .

SERAFIM VENZON (PDT, SC) - Defesa da
concessão de trtulo de especialista em área de
medicina somente aos profissionais concluidores
do curso de residência médica nos programas
credenciados pelo Ministério da Educação ..

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB, MS) - Mai
or rigor, pelo Ministério da Saúde, na fiscalização
e conseqüente punição dos estabelecimentos
farmacêuticos resistentes à comercialização dos
medicamentos genéricos .

WALTER PINHEIRO (PT, BA) - Manifesta
ção de pesar pelo falecimento do Deputado Pau
lo Jackson, da Assembléia Legislativa do Estado
da Bahia, vrtima de acidente rodoviário .

JOÃO MAGNO (PT, MG) - Aspectos nega
tivos da implantação do Plano Real, incidentes
especialmente sobre as camadas mais pobres
da população brasileira .

PAULO PAIM (PT, RS) - Realização em
Brasma, Distrito Federal, da "Marcha do Servi
dor", com participação de servidores públicos fe
derais em busca de negociação para reposição
salarial, além de professores da rede p(lblica \o-
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PEDRO WILSON (PT, GO) - Afirmação da de Ajuste Fiscal de Longo Prazo. Conveniência
pequena e da microempresa como fontes gera- de revisão, pelo Ministério da Fazenda, dos con-
doras de emprego, renda e produção. 26920 tratos assinados para assunção, pelo estado,

ARY KARA (PPB, SP) _ Transcurso do Dia das dívidas do Banco do Estado de Rondônia -
das Mães e do Dia do Gari, comemorados nos BERON. 26931

dias 14 e 16 de maio, respectivamente. 26921 JOÃO GRANDÃO (PT, MS - Pela ordem)-
Empobrecimento do setor rural, segundo dados

NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB, RO) - ~a- de pesquisa coordenada pela Profl Angela Jorge
dos sobre desmatam~nto da floresta ~maz?nlca Correia, da Universidade Metodista de Piracica-
no Estado de Rondônia. Apelo à PresIdêncIa do ba _ UNIMEP. publicados no jornal Folha de
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos '
Naturais Renováveis - IBAMA, para revogação S.Paulo.................................................................. 26935

de medida sobre a não-aceitação do cultivo do LUIZ SÉRGIO (PT, RJ - Pela ordem) -
cacaueiro/essências florestais como reposição Crescente clima de tensão social no País diante
florestal. 26922 de ações governamentais contrárias aos interes

ses populares. Natureza injustificável da recusa
. ~RANCISCO RODRIGUES (PFL, ~R) - governamental de diálogo com o comando de

Soltdarleda?e ao D_elegado ~ederal da A~r1cult~- greve dos servidores públicos federais, mobiliza-
ra em Roraima, ~oao. MonteIro Barbosa Filho, dl- dos por reajuste dos vencimentos. Conveniência
ante de acusaçoes Jnfundad~s, for,!,ulada~ por de intermediação dos Líderes do Governo na
Parl~":,ent~r da Casa, de prática de Improbidade Casa para curso das negociações com a catego-
administratIva , 26924 ria , 26936

UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB, CE) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do políti-
co cearense Pericles Moreira da Rocha. 26924

V - Grande Expediente
IBER~ FERREIRA (PPB, RN) - Descon

tentamento com a sinalização de cortes nas
emendas aprovadas pelos Parlamentares ao
Orçamento Geral da União. Conveniência de
constituição de grupo de trabalho para formaliza
ção de propostas com vistas ao fortalecimento
da Comissão Mista de Orçamento, do Congresso
Nacional................................................................. 26925

MARCOS AFONSO (PT, AC - Pela ordem)
- Artigo "O Bom Combate", de autoria do orador,
publicado no jornal Página 20, do Estado do
Acre. 26929

ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB, AL 
Pela ordem) - Pedido de explicações à Petrobras
sobre retirada de Alagoas da relação dos estados
a serem beneficiados com a construção de usinas
termelétricas no País. 26930

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB, SP
- Pela ordem) - Providências governamentais
para superação de impasse entre citricultores e
empresas de suco de laranja. 26930

JOSÉ LOURENÇO (PFL, BA - Pela or
dem) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do Deputado Paulo Jackson, da Assembléia Le·
gislativa do Estado da ~ahia, vítima de acidente
rodoviário. 26931

EXPEDITO JÚNIOR (PFL, RO) - Dificulda
des enfrentadas pelo Estado de Rondônia em
conseqQência da implementação do Programa

MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PFL, MG - Pela
ordem) - Sugestões ao Governo Federal para
obtenção de sucesso em programa de combate à
violência e à criminalidade no País. 26937

AVENZOAR ARRUDA (PT, PB - Pela or
dem) - Apresentação de requerimento para ins
talação de Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada à apuração de irregularidades na apli
cação dos recursos do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador - FAT. 26937

JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB, GO 
Pela ordem) - Perspectiva de elevação do núme
ro de desempregados no País com a pretendida
adoção, pelas empresas de transportes coletivos
intermunicipais e urbanos, de catracas eletrôni·
cas - equipamentos automáticos de cobrança de
passagens. 26938

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo
co/PSDB, SP - Pela ordem) - Considerações so·
bre o episódio de agressão ao Ministro José Serra,
da Saúde, por jovem militante do Partido dos Tra
balhadores, em Sorocaba, Estado de São Paulo..... 26939

MARCOS ROLlM (PT, RS - Pela ordem)
Situação da população carcerária de Brasília,
Distrito Federal. 26940

DR. HÉLIO (PDT, SP - Pela ordem) - Esta
do de calamidade pública nas áreas de saúde e
segurança do Município de Campinas, Estado de
São Paulo. Expectativa de providências do Go·
verno do estado em relação ao assunto. 26941

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PSDB, PR - Pela
ordem) - Cumprimentos ao jornal paranaense
Gazeta do Povo pelo apoio a projeto de lei, de
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Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados RICARDO BARROS,
ARLINDO CHINAGLIA, EDUARDO PAES .

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Apoio à transferência da discussão do Projeto de
lei nll 933-A, de 1999, para o dia 23 de maio de
2000 .

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Justificativa da ausêncla dos Deputados Nilmário
Miranda e Eduardo Jorge .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Transfe
rência, de oficio, da cIlscussão do Projeto de lei
nll 933, de 1999. Adiamento da discuseio das
demais constantes da Ordem do Dia .

JOSÉ GENOfNO (Pela ordem) - Poeiclo
Mmento do Partido dos Trabalhadores favorável
leprovaçfio do Projeto de Lei nll 933-A, de 1999.

26542 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio. 2QI!
autoria do orador, sobre proibição da veiculação Apresentaçio de proposições:
de anúncios de acompanhantes e profissionais RICARDO FERRAÇO, AVENZOAR ARRUDA E
do sexo nos classifICados dos jornais. 26941 OUTROS, MARÇAL FILHO, JORGE COSTA,

RUBENS BUENO (PPS PR _ Pel d ) PEDRO FERNANDES, ALMI~ SÁ, SERAFIM
. . , .' a ar em VENZON, PAULO MOURAO, RONALDO

- Incoer6ncia da Justificativa de falta de recursos VASCONCELLOS NELSON PElLEGRINO
para interrupção, pela Petr~ras, da ~rfuraçii? BISPO RODRIGUES, VALDEMAR COSTA
de poço de gás natural no n? Vará, regl~o ~ PI- NETO, ROBERTO PESSOA, JOSÉ LOURENÇO,
!Snga: Estado do Paraná, diante d~ anuncIo de WELLlNGTON DIAS, MARISA SERRANO,
rn~stimentos ~ ,empresa na Flónda, Esta~ RICARDO FERRAÇO, JANDIRA FEGHALI,
Unidos: p~ra aqUIsição ~ postos de combustivels MARCOS DE JESUS, PAULO DELGADO, JOÃO
em terr'itóno norte-amencano. 26942 PAULO, JOSÉ CARLOS COUTINHO, LUIZ

WALTER PINHEIRO (PT, BA) - Intransi- MAINARDI, ALOIZIO MERCADANTE. 26961
gência do Governo Federal na não-abertura de MORONI TORGAN (Pela ordem) _ Exigência
negociações com os servidores públicos em gre- de adoção, pelo GoYarno do Estado de Goiás, de
ve. Apelo à Presidência da Casa para criação de prcMdências acerca do assassinato ele testemunha
comissão de parlamentares para intermediação . C do u_. áf 26962

G ele C1'Íl1e6 iI"Nestigadoe pela PI I~ !co........
das negociações entre overno e representantes
da categoria. 26943 WELLlNGTON DIAS (Pela ordem) - Solici-

VI _ Ordem do Dia tação ao Ministério da Defesa de fornecimento
ao orador de cópia de relatório sobre acidente

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, é rrido li . Est d d P' i 26963a reo oco em ereSlOa, a o o lau, ......
em turno único, do Projeto de Lei nll 933-A, de
1999, que altera o Decreto-Lei nll 2.848, de 1940 VII- Comunicações Parlamentares
- Código Penal, mediante a tipificação de condu- DJALMA PAES (BlocoIPSB, PE) - Visita da
tal que constituem crimes contra a Previdência CPI do Narcotráfico a Recife, Pernambuco. Cons-
8ocial, e dá outras providências........ 26953 tituição, pela Assembléia Legislativa do Estado

de Pernambuco, de Comissão Parlamentar de
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Pela ordem) - Inquérito com objetivos semelhantes. Solicitação

8elcitação à Presidência de distribuição de awl- de garantia de vida ao Vereador pernambucano
808 do Projeto de Lei nll 933-A, de 1999. 26953 Genivaldo Aurino de Uma, depoente da CPI. Ne-

Usaram da palavra para discussão da maté- cessidade de nova visita da CPI do Narcotráfico
ria os Srs. Deputados JOSÉ ANTONIO ALMEIDA, ao estado para apuração de suspeita de envene-
JOSÉ GENOfNO, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, namento de presidiário interrogado ~........ 26963

AYRTON XER~, FERNANDO CORUJA. 26953 ROBERTO PESSOA (PFl, CE - Pela or-

JULIO SEMEGHINI (Pela ordem) - Debate dem) - Anúncio da apresentação de projeto de lei
sobre como enquadrar os crimes de fraudes ao sobre obrigatoriedade da instalação, pelas presta-
banco de dados da Previdência SociaL................ 26958 doras de serviços ele telefonia, de tarifador de cha-

mada junto ao aparelho telefônico do assinante. ..... 26963

PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Am1rJCio de realização, dia 25 de maio, às 12h,
no plenário do Senado Federal, de sessão con
junta destinada à promulgação da Emenda
Constitucional nll 28, de 2000. 26963

PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Lei
tura de Ato da Presidência de constituição de
Comissão Externa destinada ao esclarecimento
das circunstâncias da morte do ex-Presidente
João Goulart, em 6 de dezembro de 1976, na
Provrncia de Corrientes, Argentina....... 26964

LUIZ CARLOS HAULY (BJocoIPSDB, PR 
Pela ordem) - Apelo à população no sentido de
obtenção de informações para localização do pa
radeiro do Prefeito AntOnio Casemiro Belinati, de
Londrina, Estado do Para~, processado e afas-
tado do mandato por decido judicial. 26964
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26968

26971

RUBENS BUENO (PPS, PR) - Questiona
mento dos resultados da excessiva concessão
de benefícios para instalação de novas empresas
montadoras de veículos em termos de geração
de empregos no País / 26969

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL, ÁJ 
Pela ordem) - Greve dos servidores públicos mu
nicipalizados da área de saúde no Estado do Rio
de Janeiro. 26970

CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB, PB - Pela
ordem) - Realização do Programa Ação Global
no Estado da Paraíba, em ação conjunta do Ser-
viço Social da Indústria - SESI, e da Rede Globo
de Televisão .

REGIS CAVALCANTE (PPS, AL) - Inopor
tunidade da criação de nova agência nacional de
informações anunciada pelo Ministro da Defesa. 26971

CORONEL GARCIA (Bloco/PSDB, RJ 
Pela ordem) - Perfil histórico do médico sanitaris
ta brasileiro Oswaldo Cruz. Centenário de criação
do Instituto Oswaldo Cruz...................................... 26972

LUIZ MAINARDI (PT, RS - Pela ordem) 
Anúncio de apresentação de projeto de lei para
alteração de dispositivo do Código de Trânsito
Brasileiro sobre a obrigatoriedade de instalação
de tacógrafo em veículos de carga........................ 26973

DR. ROSINHA (PT, PR) - Irregularidades na
locação de prédio pela Delegacia Regional do Tra
balho - DRT, do Paraná. Denúncias, contra a Dele
gacia, de contratação irregular de pessoal, de per
seguição a servidores e de favorecimento a empre-
sas sujeitas à fiscalização do órgão trabalhista........ 26974

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL, MG) 
Repercussão nacional e internacional da luta do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
- MST, em defesa da reforma agrária no Pars.
Continuidade da repressão ao Movimento com a
suspensão temporária da liberação de crédito
para assentamento de sem-terra, repassado pelo

26965

26964

26966

ARY KARA (PPB, SP - Pela ordem) - Ne- AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB, MG - Como
cessidade de providências das autoridades fede- Uder) - Preocupação com a greve dos servidores
rais e estaduais quanto a agressões frsicas sofri- públicos. Apoio ao posicionamento do Presidente
das por homens públicos. 26964 remando Henrique Cardoso favorável à suspen

são da greve para abertura de negociações com o
movimento grevista. Acolhimento, pelo Presidente
da República, de sugestão da bancada oposicio
nista da Casa de revogação da atual Lei de Segu
rança Nacional. Repúdio a atos de violência prati
cados por manifestantes paulistas contra o Gover
nador Mário Covas e o Ministro José Serra, da
Saúde. Cumprimentos ao Senador Eduardo Su
plicy pela solidariedade prestada às lideranças
políticas do Estado de São Paulo .

LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB, SP) - Re
púdio à repressão da Polrcia Militar do Estado
de São Paulo à manifestação de servidores pú
blicos estaduais em greve e ao ato de despejo
de famnias na região de Guaianases, Grande
São Paulo ..

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB, CE) 
União dos partidos de oposição, no Estado do
Ceará, com vistas às eleições de 2000. Denún
cia de manipulação da opinião pública em pes
quisa realizada pelo Datafolha em Fortaleza,
Ceará. Conveniência do desarquivamento de
pedido do Senador Ademir Andrade Cte instala
ção de «omissão Parlamentar de Inquérito
para investigar manipulações dos institutos de
pesquisa no País ..

MIRIAM REID (PDT, RJ - Pela ordem) 
Pedido de retratação à revista IstoÉ por erro co
metido na publicação de resultado de instituto de
pesquisa envolvendo o nome da oradora. Apoio à
proposta do Deputado Inácio Arruda de desarqui
vamento do pedido de instalação de CPI, do Se-
nador Ademir Andrade, destinada a investigar
manipulações dos institutos de pesquisa no País.

CAIO RIELA (Bloco/PTB, RS - Pela or
dem) - Elogio à atuação do Vereador Idair Mos
chen, Presidente da Comissão de Direitos Huma
nos, Bem-Estar Social, Trabalho e Defesa do
Consumidor, da Câmara de Vereadores do Muni
cípio de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul. Crise na comercialização do arroz gaúcho.... 26966

BABÁ (PT, PA - Pela ordem) - Participação
de Parlamentares da bancada do Partido dos
Trabalhadores no ato de protocolo, no Palácio do
Planalto, por comissão de funcionários públicos,
de pedido de abertura de negociações ~Iativa-

mente à pauta de reivindicações da categoria. .... 26966

ALOIZIO MERCADANTE (PT, SP - Como
líder) - Prática governamental de arrocho salarial
contra o funcionalismo público a despeito do au
mento da receita tributária brasileira. Amplitude
do movimento grevista dos funcionários públicos.
Solicitação do orador de audiência com o Minis
tro Pedro Malan, da Fazenda, para discussão do
assunto. Apelo às Lideranças da Casa no sentido
de abertura de canal de negociações com vistas
à solução do impasse.-M.anifestações de servido
res em greve programadas para São Paulo e a
Capital Federal. Legitimidade do movimento gre-
vista dos funcionários públicos. 28_
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Programa Nacional de Apoio à Agricultura Famili- EDINHO BEZ (Bloco/PMDB, SC - Pela or-
ar - PRONAF. 26974 dem) - Proferimento de palestra sobre o Sistema

Financeiro Nacional - SFN, em Curitiba, Estado
CABO JÚLIO (Bloco/PL, MG) - Defesa de do Paraná. Participação de segmentos da socie-

utilização de parte do contingente das Forças dade brasileira no processo de reforma do SFN.
Armadas para o combate ao narcotráfico e à vio- Anúncio de realização, pela Comissão Especial
lência e para proteção das áreas de fronteira. ...... 26975 institufda para exame da proposta de regulamen-

NICIAS RIBEIRO (Bloco/PSDB, PA) - Repú- tação do Sistema Financeiro Nacional, de reu-
dio aos atos de violência praticados contra o Go- nião destinada à elaboração da agenda de traba-
vernador Mário Covas, do Estado de São Paulo, e lhos do órgão. 26982
o Ministro José Serra, da Saúde. 26976 VIII- Encerramento

DA. HÉLIO (PDT, SP) - Perplexidade do 3 - ATO DA PRESIDêNCIA
orador em face dos atos de violência envolvendo Em aditamento ao Ato da Presidência, de
movimentos sociais no Estado de São Paulo. Ne- 2-2-00, que constituiu Grupo de Trabalho desti-
cessidade de j iniciativa das Lideranças da Casa nado a tratar da transposição de águas do rio
em favor da elaboração de pacto social. 26977 São Francisco e revitalização do seu curso, bem

POMPEO DE MATTOS (PDT, RS) - Assas- como apresentar propostas ao orçamento que vi-
sinato em Goiânia, Estado de Goiás, do depoen- abilizem estas ações e incluir o Senhor Deputado
te Marco Antonio Diogo, inquirido pela Comissão Roberto Pessoa. 27025
Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico e incluf- 4 - ATOS DO PRESIDENTE
do em programa de proteção a testemunhas. a) Exoneração: Luiz. Gonzaga Leite Cha-
Descalabro funcional de unidades da Polrcia Fe- ves Neto............. 27025
deral em decorrência da falta de recursos e do
descaso do Governo com o setor de segurança b} Nomeação: Raimundo Ferreira da Silva

26977 Júnior. 27025pública em todo o Pafs .

AUGUSTO NARDES (PPB, RS) - Urgente
adoção, pelo Governo Federal, de polftica de
compensação dos prejuízos sofridos pelos rizi
cultores do Estado do Rio Grande do Sul em ra-
zão do baixo preço para venda do produto. .. ........ 26978

JOEL DE HOLLANDA (PFL, PE) - Regozi
jo com o lançamento, pela Caixa Econômica Fe
deral, do Programa de Arrendamento Residencial
- PAR, para construção de unidades habitacionais
nos Municípios de Recife, Olinda e São Lourenço
da Mata, Estado de Pernambuco. 26979

RONALDO CEZAR COELHO (810-
co/PSDB, RJ - Pela ordem) - Repúdio às agres
sões praticadas por manifestantes contra o Mi
nistro José Serra, da Saúde, e o Governador Má
rio Covas, do Estado de São Paulo. Avanços no
processo de instalação do Consórcio Intermunici
pal de Saúde na Baixada Fluminense, Estado do
Rio de Janeiro. 26980

EDINHO ARAÚJO (PPS, SP - Pela ordem)
- Elevada concentração de renda no Brasil, se
gundo pesquisa realizada pela Fundação Institu
to Brasileiro de Geografia e Estatfstica - IBGE.
Combate à miséria e às desigualdades reinantes
no País. 26980

ALOIZIO MERCADANTE (PT, SP - Pela
ordem) - Empenho na abertura, pelo Governo
Federal, de negociações com os servidores pú-
blicos em greve...................................................... 26981
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Ata da 901 Sessão, Extraordinária, matutina,
em 23 de maio de 2000

Presidência dos Srs, Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente; Ubiratan Aguiar,
1ºSecretário; Ester Grossi, Maria do Carmo Lara, Pedro Wilson,

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
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. UBIRATAN AGUIAR, 1º Secretário, pro
cede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. UBIRATAN AGUIAR, 1º Scretário, proce
de à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

Mensagem nº 694

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências
o texto do projeto de lei que "Cria o Quadro de Pessoal
da Agência Nacional de Transportes e do Departa
mento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes".

Brasília, 19 de maio de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

Do Exm5! Sr. Desembargador Henrique de Sá,
Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, nos
seguintes termos:

ESTADO DE GOIÁS PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 390/2000 - GABPRES
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - D.F.

Goiânia, 28 de abril de 2000

Senhor Presidente:

O egrégio plenário deste Tribunal de Justiça, em
sua sessão ordinária do último dia 26 , aprovou, por
unanimidade, moção de repúdio ao comportamento
dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito
Destinada a Apurar o Avanço e a Impunidade do Narco
tráfico - CPI do Narcotráfico - que, no período de 18 a
20 deste mês, tiveram atuação funcional nesta Capital.

Isto porque não se pode admitir que Juízes de
Direito, ativos e inativos, postos sob suspeita mas ar
rolados como testemunhas, sejam tratados como
réus da mais alta periculosidade, num espetáculo de
primente e constrangedor, digno dos mais truculentos
inquisidores medievais.

Ao Judiciário, mais que a qualquer outro poder
ou instituição, interessa a apuração de condutas ilíci
tas irrogadas a alguns de seus membros, para exem
plar punição, se culpados.

Exige, entretanto, que isto se faça dentro da le
galidade, com respeito aos direitos de todo cidadão,
ainda que ouvidos como acusados, observados os
primados da ética, da lucidez e do equilíbrio, sem ve
detismo, prepotência e arrogância.

É como se conduz o Judiciário Goiano, que tam
bém não precisa, nem admite, que lhe ditem rumos.

O nítido propósito de denegrí-Io perante a opi
nião pública, frustrou-se, pois o povo goiano conhece
o seu Judiciário e o respeita.

O tratamento deseducado, grosseiro e pretensi
oso imposto a alguns de seus membros é considera
do como afronta ao Poder Judiciário como um todo, e
ao próprio Estado de Goiás, o que é intolerável, inde
pendentemente de quem sejam os seus autores.

Tenha Vossa Excelência a certeza de que o Po
der Judiciário Estadual, apesar dos percalços, conti
nuará prestando a sua contribuição para que todos te
nham a segurança necessária para estruturar o cres
cimento harmônico e justo deste País, vocacionado
para o trabalho, a modernidade e a democracia, não
se coadunando esta com episódios ora repudiados.

Solicitando de Vossa Excelência a fineza de dar
conhecimento desta manifestação a seus nobres pa
res, sirvo-me da oportunidade para apresenta-lhe
protestos de consideração.
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PROJETO DE LEI N1I3.1161OO

Dlsp6e sobre a obrigatoriedade de
transmissão pelas prestadoras de servi·
ço de televisão por assinatura, da TV se
nado e da TV Câmara.

Brasília, 22 de maio de 2000

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n2 620, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "dispõe sobre a obrigatorie
dade de transmissão pelas prestadoras de serviço de
televisão por assinatura, da TV Senado e da TV Câ
mara".

Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro Secretário, em exercício.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 São as prestadoras de serviço de tele
visão por assinatura que utilizem quaisquer moda
lidades de distribuição de sinais obrigadas a trans
mitir, nas suas respectivas áreas de prestação de
serviço, a programação da TV Senado e da TV
Câmara.

Parágrafo único. A transmissão a que se re
fere este artigo deverá ser gratuita, integral e si
multânea, sem inserções de qualquer -natureza,
estando as prestadoras isentas de responsabilida
de sobre o conteúdo da programação, ou de for
necimento de infra-estrutura para a produção de
programas.

Art. 22 Para fins do cumprimento do disposto
no art. 12, a TV Senado e a TV Câmara deverão via
bilizar, às suas expensas, a entrega dos sinais em
nível técnico adequado para sua transmissão.

Art. 311 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 22 de maio de 2000. - Senador
Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.

Henrique de Sã, Ofício n2 887 (SF)
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Ess/Pls 99620

Ciente. À Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar o avanço e
a impunidade do narcotráfico, para conheci
mento. Oficie-se, publique-se e, após, arqui
ve-se.

Em 23-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Ciente. Publique-se e, após, arquive-se.
Em 23-5-2000 - Michel Temer, Presi

dente.

Desembargador Joaquim
Presidente.

Do Excelentissirno Senhor Marcelo cerqueira,
Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros,
nos seguintes termos:

PR-084/2000
Exm2 Sr.
Deputado Michel Termer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes
70160-900 Brasília - DF

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o
Instituto dos Advogados Brasileiros, em sessão
plenária do dia 3 do corrente, aprovou o parecer
do eminente consócio Dr. Paulo Luiz Neto Lôbo,
proferida na Indicação n2 250/99, sobre Projeto de
Lei do Senado n° 503, de 1999, de autoria do Se
nador Pedro Simon, que "Veda outorga de manda
to com poderes para receber e dar quitação nas
hipóteses que menciona".

Para conhecimento de V. Ex!! envio cópia do
Parecer, na expectativa de que possa merecer a
sua judiciosa apreciação.

Queira aceitar a reiteração do mais elevado
apreço e admiração. - Marcello Cerqueira, Presi
dente.

Do Sr. senador Carlos Patrocínio, Primeiro
secretário, em exercício, do Senado Federal, nos
seguintes termos:
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SF PLS 620/1999 de 10/11/1999

Identificação SF PLS 620/1999

Autor

Ementa

Indexação

Despacho
Inicial

Última Ação

Tramitação

SENADOR - Roberto Requião (PMDB - PR)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de transmissão, pelas prestadoras
de serviço de televisão por assinatura, da "TV Senado e da "TV
Câmara.
OBRIGATORIEDADE, EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO,
TRANSMISSÃO, EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TELEVISÃO,
ASSINATURA, PROGRAMAÇÃO, SENADO, CÂMARA.
SF COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE (Decisão Terminativa)

Data: 09/05/2000 Local: (SF) SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Status: INCLUIOO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
(INCLOO)
Texto: Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária
de 16.05.2000. Discussão, em turno único, da Redação Final.
Encaminhado em 09/05/2000 para (SF) ATA-PLEN 
SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

PLS 00620/1999

• 10/11/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Este processo contém 03 (três) folhas numeradas e
rubricadas. À SSCOM.

• 10/11/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura. À Comissão de Educação em decisão terminativa,
onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis,
após publicado e distribuído em avulsos. Públido no OSF, do
dia 11/11/99. Ao PLEG com destino à CE, para decisão
terminativa.

• 11/11/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
Recebido nesta Comissão em 11 de novembro de 1999.
Aguardando emendas.

• 19/11/1999 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Não foram oferecidas emendas no prazo regimental.
Aguardando distribui~ão. _

• 14/02/2000 COMISSAO DE EDUCAÇAO - CE
Devolvido pelo Senador José Fogaça. Aguardando
redistribuição.

• 24/02/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Redistrlbuído ao Senador Gerson Camata para relatar.

• 13/03/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
Devolvido pelo relator, Senador Gerson Camata, com minuta
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de parecer devidamente assinada, estando em condições de
ser incluído em pauta.

• 21/03/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova o presente projeto
de autoria do Senador Roberto Requião, relatado (ad hoc)
pelo Senador Alvaro Dias, com quatorze votos favoráveis.

• 29/03/2000 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE
À SSCLSF, para as devidas providências.

• 29/0312000 SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Anexadas cópias das notas taquigráflcas e da lista de
presença da reunião da CE, ao apreciar a matéria, de fls.
19/21. Aguardando leitura do Parecer da CE.

• 04/04/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura do Parecer nO 294/2000-CE, Relator (Ad Hoc) Senador
Álvaro Dias, favorável. É lido o Of. nO 5/2000, do Presidente
da CE, comunicando aprovação da matéria em reunião
realizada no dia 21.3.2000. Abertura do prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composi~o da Casa, para que a matéria, seja apreciada pelo
Plenário. À SSCLS.

• 05/04/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Prazo para Interposição de recurso: 6 a 12.04.2000.

• 07/04/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA (AGLEIT)
Encaminhado ao Plenário para leitura de Recurso.

• 07/04/2000 SUBSeCRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Recurso
nO 6, de 2000, interposto no prazo regimental, no sentido de
que a matéria seja submetida ao Plenário. Abertura do prazo
de 5 dias úteis para recebimento de emendas. À SSCLS.

• 07/04/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Prazo para recebimento de emendas: 10 a 14.04.2000.

• 12/04/2000 5UB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário.

• 12/04/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Recurso
nO 6, de 2000, Interposto no prazo regimental, no sentido de
que a matéria seja submetida ao Plenário. Esclarece,
outrossim, que à Proposição já foi apresentado, no prazo
regimental o Recurso nO 5, de 2000, lido no último dIa 7 do
corrente; ficando, portanto, mantido o prazo de cinco dias
úteis para apresentação de emendas, no perfodo de 10 a 14
do corrente mês. À SSCLS.

• 13/04/2000 5UBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO

Maio de 2000
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SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Encaminhado ao Plenário para comunicar o encerrãmento do
prazo para apresentação de emendas, nos termos do art. 235,
lI, "c", do Regimento Interno.

• 17/04/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO MATA-PLEN

A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo ontem
sem apresentação de emendas. A SSCLSF para inclusão em
Ordem do Dia oportunamente.

• 18/04/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Anexada cópia da página nO 7152 do DSF, de 13.04.2000,
onde consta a retificação na numeração do recurso nO S,
aprepsentado à presente matéria, e do avulso do referido
recurso republlcado com a alteração procedida, de fls. 31/32.

• 24/04/2001) SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGENDADO PARA ORDEM DO DIA (AGENDADO)
Agendado para o dia 9.5.2000.

• 04/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
(INCLOD)
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
09.05.2000. Discussão, em turno único.

• 09/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Anunciada a matéria. É lido e rejeitado o Requerimento nO
257/2000, do Sr. Gerson Camata, solicitando o adiamento da
discussão da matéria, para reexame na Comissão de
Educação, tendo usado da palavra os Srs. Roberto Requião e
Artur da Távola. Aprovado o projeto, sem debates. À CDIR
para redação final. Leitura do Parecer nO 453/2000-CDIR,
Relator Senador Ademir Andrade, oferecendo a redação final
da matéria. À publicação. À SGM.

• 09/05/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA ~ SGM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
(INCLOD)
Inclufdo em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
16.05.2000. Discussão, em turno único, da Redação Final.

• 16/05/2000 SVBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO - ATAMPLEN

Quarta-feira 24 26549

Anunciada a matéria, usa da palavra na discussão da redação
final o Sr. Eduardo Supllcy. Encerrada a discussão sem
emendas, a redação final é considerada aprovada, nos termos
do art. 324 do Regimento Interno. À Câmara dos Deputados.
À SSEXP.

• 16/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido neste orgão às 17:45 hs.

• 17/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF, para revisão dos autógrafos.

:1. "'/05/20o o :s;~ E!!IoS» E c=. c=<::>c:::a R. 6 E'-'""'C::Ãc:::a L E C=;:I: Sõ l.-.Pl..-rx_'" C> <::>
:s; E .......... 1:::»<::> - l!S:!S <=I-:!S F" .
Prc::»c:_c:llc:I__ "-__ ._&0::> c:l0::>!S _ ....tógr.... fc:>s:_ A :=; ...... b:sca<::..-E>t..... ..-.""" c:I_E:»cp_c:t • _ ~ t __

- .:LS/0.5/2000 :!s1l...J~SõEC=R.E-'-"'-'X~c:>E E::><PEC>J:E ..... --rE - SõSõE::><P
FIIt._c:_b.c:tc> ~__t_ órgelic::> à_ ::L:I- h:1. 5_



Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os
Deputados ANDRÉ BENASSI, CELSO GIGUO, DUrUO
PISANESCHI, LÚCIA vÂNIA, MAX ROSENMANN,
NILO COELHO, PAULO KOBAVASHI e SÉRGIO
GUERRA como membros titulares, e os Deputados
ALofzJo SANTOS, BADU PICANço, DANILO DE
CASTRO, JOSÉ CARLOS ELIAS, LUIZ ANTONIO
FLEURV, PEDRO CANEDO e VICENTE CAROPRESO
como membros suplentes, para integrarem a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nll407-G, de 1996, do Se
nhor Deputado Luciano Castro e outros, que "altera a
redação do artigo 100 da Constituição Federal" (pre
catórios).

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do Bloco PSDB/PTB.

Publique-se.
Em 23-5-00. - Heráclito Fortes, 111 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

OF. PSDB/PTB/l1N1l256/2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 17 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

Deputado Sérgio Reis, como membro suplente, para
integrar a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do

PFL, nos Hgulntel termos:
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Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do Bloco Atenciosamente, - Deputado Aécio Nev.., Lf-
Parlamentar PSDBlPTB, nos seguintes termos: der do Bloco PSDB/PTB.

OF. PSDBIPTB/llNll 11812000 Publlque-se.
A Sua Excelência o Senhor Em 23-5-00. - Heráçllto Fortes, 111

Deputado Michel Temer Vic-ePres~e_rfoexercício da Presidência.-

DO. Presidente da Câmara dos Deputados OF. PSDBIPT~/I/Nll 197/2000

Brasflia, 10 de maio de 2000 A Sua Excelência o Senhor
Senhor Presidente, Deputado Michel Temer
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Deputado Sérgio Novais (PSB/CE), como membro Brasflia, 23 de maio de 2000
suplente, para integrar a Comissão de Amazônia e
Desenvolvimento Regional.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. PSDB/PTB/llNll 18212000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 23 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

Deputado Airton Roveda, como membro titular, para
integrar a Comissão Especial, destinada a apreciar e
proferir parecer ao Projeto de Lei nll 2.186, de 1996,
que "dispõe sobre a substituição progressiva da pro
dução e da comercialização de produtos que conte
nham asbesto/amianto, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do Bloco PSDBIPTB.

Publique-se.
Em 23-5-00. - Heráclito Fortes, 111 Vi-

ce-Presidente no exercício da Presidência.

OF. PSDB/PTB/I/Nll 184/2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasnia, 23 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

Deputado Raimundo Gomes de Matos, como mem
bro titular, para integrar a Comissão Especial destina
da a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nll

3.561, de 1997, do Senhor Deputado Paulo Paim, que
"dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras provi
dências", e apensado.



,
em decorrência do afastamento do Deputado
FRANCISCO SILVA.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência Pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima - Uder do Bloco PMDB/PST/PTN
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Ofício n2 921-L-PFU20oo
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Maiodc 2000

Brasflia, 16 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada LAURA

CARNEIRO para integrar, como membro suplente, a
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "in
vestigar a incidência de mortalidade materna no Bra
sil", em substituição ao Deputado JOEL DE
HOLLANDA.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Uder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Gecldel Vieira Lima, Líder
do Bloco Parlamentar PMDBIPSTIPTN, nos se
guintes termos:

OF/GAB/IIN!l 275
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília em 15 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

GUSTAVO FRUET passa a integrar na qualidade de
SUPLENTE, a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Uder do Bloco PMDB.lPST./PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

OF/GAB/I/Nl! 285
Exceleriftssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 15 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

PAULO de almeida, do Partido Progressista Bresileiro
- PPB, passa a integrar, integrar, respectivamente, na
qualidade de TITULA e de SUPLETE, as Comissões
de Trabalho, de administração e Serviço Público e de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Miguel Temer, Presi-

dente.

OF/GAB/l/NS! 297
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 23 de maio de 2000

Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

WALDEMIR MOKA passa a integrar o Colégio de Vi
ce-Líderes do Bloco PMDB/PST/PTN.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência Pro
testos de estima e consideração. - Geddel Vieira
Lima, Líder do Bloco PMDB.lPST.lPTN.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Aloizio Mercadante, Líder

do PT, nos seguintes termos:

Ofício nS! 378-L-PFU2000
Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputado

Brasflia, 10 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o deputado MARCOS AFONSO
(PT/AC como titular, em substituição ao deputado
PEDRO WILSON (PT/GO), para integrar a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a "Investigar a
atuação da Fundação Nacional do Indio- FUNAI".

Atenciosamente, Deputado Alolzlo Mercadan
te, Uder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

Ofício n!! 379-L-PFL
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 10 de maio de 2000

Senhor Presidente,
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Ofrcio nQ 191/00
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Bras(lja, 23 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Luiz Carlos Heinze, como titular, para integrar a
Comissão Externa destinada a "esclarecer em que
circunstância ocorreu a morte do ex-Presidente
João Goulart, em 6 de dezembro de 1976, na estân
cia de sua propriedade, na Provfncia de Corrientes,
na Argentina".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo leio,
Líder do PPB.

Publlque-ae.

Em 23·5-00.- Her6cllto Forte., 1ll

Vice-Presidente no exercrcio da Presidên
cia.

Brasflia, 23 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB., o De·
putado Salomão Cruz, como titular e a Deputada
Alcione Athayde, como suplente. para-integrarem
a Comissão Especial, destinada a apreciar e pro
ferir parecer ao Projeto de Lei nll 2.186, de 1996,
do Senhor Deputado Eduardo Jorge, Femando
Gabeira e outros, que "Dispõe sobre a substitui
ção progressiva da produção e da comercializa
ção de produtos que contenham asbesto/amianto,
e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo leio,
Líder do PPB.

Publlqu.....

Em 23-5-00. - Heráclito Fortes. 1ll Vi·
ce-Presidente no exercfcio da Presidência.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Uder do PDT,
nos seguintes termos:

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência OHcio n2 190/00
a fim de indicar o deputado GORGE BITIAT (PT/RJ), A Sua Excelência o Senhor
como t~ula~ na Comiss~o de Ciênci~ ~ Tecnologia, Deputado Michel Temer
Comumcaçao e Informátrca, em substltUlçao ao depu- DD. Presidente da Câmara dos Deputados
tado NELSON PELLEGRINO (PT-BA). Nesta

Atenciosamente, Deputado Aloizio Mercadante
Uderdo PT.

Defiro. Publique-se.

Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi·
dente.

Ofício n2 390/PT
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 16 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de solicitar o desligamento do deputado Marcos
Rolim (PT/RS), como titular, da Comissão de Fiscali
zação Financeira e Controle.

Atenciosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Líder do PT.

Defiro. Publique-se.

Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi-
dente.

Ofício nQ 3931PT
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 16 de maio de 2000

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

cia a fim de indicar os Deputados João Paulo
(PT/SP) e Milton Temer{PT/RJ), como titulares, em
substituição aos Deputados Adão Pretto (PT/RS) e
Ângela Guadagnin (PT/SP) na Comissão Especial
destinada a proferir parecer à proposta de Emenda
à Constituição nSl 20, de 1995, que "Estabelece o
parlamentarismo. Indico ainda, os Deputados Mar
celo Déda (PT/SE) e José Genoino (PT/SP), como
titulares, e como suplente o deputado Eduardo Jor
ge (PT/SP).

Atenciosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante. Líder do PT.

Defiro. Publique-se.

Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão. Líder do PPB,
nos seguintes ter-- -;8:
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Ofício n2 16212000 - PDT
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 11 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência o Senhor Deputado Celso Jacob para integrar,
na condição de Titular, a Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do POT.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

Ofício n2 163/2000 - PDT
A Sua Excelência o Senhor ,
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 11 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a a V. Ex!! o Se

nhor Deputado Celso Jacob para integrar, na condi
ção de Suplente, a Comissão de Economia, Indústria
e Comércio.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado João Herrmann Neto, Líder
do PPS, nos seguintes termos:

OFILIO/N2 192/2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

" ,

Brasília, 23 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao ofrcio SGMIP n2 365/00, indico a

Vossa Excelência o'Deputado Regis Cavalcante,
como titular e o Deputado Rubens Furlan como su
plente, P~ra integrarem a,Comissão Especial destina
da a proferir parecer à PEC n2407-G, de 1996, do Se-

nhor Luciano Castro e outros, que "altera a redação
do artigo 100 da Constituição Federal" (Precatórios).

Atenciosamente, - Deputado João Herrmann
Neto, Líder do PPS.

Publique-se.
Em 23-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Santos Filho, Presidente
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, nos seguintes termos:

OF/CIRC.CCTCI-P/493/2000
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 9 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, solicito a V. ex-, nos termos

regimentais, as providências necessárias no sentido
de autorizar a reconstituição, por motivo de extravio,
das seguintes Mensagens:

1- MENSAGEM Nº 1.379/97 - do Poder Execu
tivo - que "Submete à apreciação do Congresso Naci
onal o ato constante do Decreto de 10 de novembro
de 1997, que renova a concessão da Fundação João
Paulo 11, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Cachoeira Paulista,
Estado de São Paulo".

Relator: Deputado Albérico Cordeiro
2 - MENSAGEM Nº1.228/99 - do Poder Execu

tivo - que "submete à apreciação do Congresso Naci
onal o ato constante da Portaria nS! 124, de 11 de
agosto de 1999, que autoriza a Associação Comuni
tária e Cultural Pantaneira a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na localidade de Coxim, Esta
do de Mato Grosso do Sul".

Relator: Deputado Albérico Cordeiro
Antecipadamente grato, renovo a V. Ex' protes

tos de apreço e consideração.
Atenciosamente, - Deputado Santos Filho,

Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - rJIichel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Pre

sidente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, nos seguintes termos:
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DF. Nll170-P.l20oo - CCJR.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 12 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 11 de abril do corrente, do
Projeto de Lei nll 4.715-C/94.

No ensejo, remeto a Vossa Excelência a deci
são quanto à apreciação da matéria pelo Plenário da
Casa, dada à divergência de pareceres oferecidos
pelas Comissões incumbidas da análise do mérito da
referida proposição, nos termos do Art. 24, li, "g", do
Regimento Interno.

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cézar Co
elho, Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a
competência para apreciar o PL. nº
4.715-C/94, nos termos do art. 24, inciso 11,
alrnea "g" do RICO. Oficie-se ao requerente
e, após, publique-se.

Em 23-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Of. nll 248-P/2000 - CCJR
ASua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasflia, 11 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nll

2.446-A/OO.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica

ção do referido projeto e parecer a ele oferecido.
Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Co

elho, Presidente.

Publlque-...
Em 23-5-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Enio Sacci, Presidente da

Comlsalo de Economia, Indústria e Comércio,
~ seguintes tenno.:

Ofício-Preso nº 136/00
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 10 de maio 2000

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência proceder à revisão do

despacho concedido ao Projeto de Lei n!l2.303l00 - do
Sr. Márcio Mattos - que acrescenta dispositivo à Lei nl!
9.317 de 5 de dezembro de 1996, alterada pelas Leis nll
9.528, de 10 de dezembro de 1997, 9.732, de 11 de de
zembro de 1998, 9.n9, de 19 de janeiro de 1999 e pela
Medida Provisória nº 1.855-25, de 18 de novembro de
1999, que dispõe sobre o regime tributário das micro
empresas e das empresas de pequeno porte, institui
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contri
buições das Microempresas e das Empresas de Peque
no Porte - SIMPLES e dá outras providências".

Conforme entendimento do relator, Deputado
Émerson Kapaz, e assim entendendo essa Presidên
cia, a proposição em tela deverá ser apreciada no âm
bito da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, anteriormente a este Órgão Técnico,
de modo que este Colegiado possa-se manifestar so
bre a mesma com base em dados técnicos atinentes
ao campo temático daquela Comissão.

Sem mais para o momento, renovo protestos de
consideração e apreço. - Deputado Enio Bacci, Pre
sidente.

Defiro a audiência preliminar, prevista
no art. 140 do RICO. da CTASP para o PL.
nll 2.303/00. Após o seu pronunciamento, a
matéria deverá retornar à CEIC. Oficie-se e,
após, publique-se.

Em 23-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Pedro Wilson, Presidente
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
nos seguintes termos:

Ofício nQ P-60/2000
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 2 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Solicito de V. Ex', nos termos regimentais, pro

vidências no sentido de ser apensado ao Projeto de
lei nIl2.240/96, do Sr.luiz Mainardi, que "altera dis
positivo da Lei nll 8.436, de 25 de junho de 1992,
que "institucionaliza o Programa de Crédito Educa-



É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 2.362, de 1996, bem como
as Proposições a ele apensadas, dispõem sobre as
condições de trabalho dos motoristas profissionais,
com ênfase sobre a jornada de trabalho destes tra
balhadores.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara
dos D~putados, art. 32, inciso XII, cabe'a esta Comis
são de Seguridade Social e Família, neste,caso espe-

Segundo decisão do Presidente da Casa, os
Projetos de Lei nºs 2.362, de 1996, 2.956, de 1997 e
3.523, de 1997, foram distribuídos às Comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público e de
Constituição e Justiça e de Redação. O Projeto de
Lei nº 3.523, de 1997, em especial, foi distribuído
também à Comissão de Seguridade Social e Famí
lia.

Ciente. Encaminhe-se à Comissão se
guinte. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 23-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.
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tivo para estudantes carentes", modificada pela Lei COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
n2 9.288, de 12 de julho de 1996", o Projeto de Lei n2

2.049/99, do Sr. Santos Filho, que "acrescenta inci- PROJET~ DE LEI N~ 2~362, DE 1996
so ao art. 20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990, (Apensos ProJeto§' de Lei n-s 2.956, de 1997,
para permitir a movimentação da conta vinculada e 3.523, de 1997)
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Dispõe sobre a jornada de trabalho
FGTS. para o pagamento, total ou parcial, das pres- dos motoristas de ônibus interestaduais,
tações e do saido devedor de financiamentos do municipais e intermunicipais.
Programa de Crédito Educativo, e dá outras provi- Autor: Deputado Fernando Zuppo
dências" - (Apenso PL. nll 2.076/99), por tratarem Relator: Deputado Saraiva Felipe
de matérias análogas. I R I t' •

A · D d P d W' - e a orlatenclosamente, - eputa o e ro Ilson,
Presidente. O Projeto de Lei nº 2.362, de 1996, de autoria

do Deputado Fernando Zuppo, fixa a jornada de tra
balho dos motoristas de ônibus interestaduais e in
termunicipais em seis horas diárias e trinta e seis
horas semanais.

A esta Proposição foram apensados os Proje
tos de Lei nº 2.956, de 1997, de autoria do Deputa
do João Faustino, e 3.523, de 1997, de autoria do
Deputado Valdir Colato. O primeiro deles estabelece
a jornada de trabalho do motorista profissional em
30 horas semanais, enquanto o segundo dispõe so
bre as condições de trabalho e aposentadoria espe
cial dos motoristas profissionais, ajudantes e cobra
dores. A aposentadoria especial, prevista no referi
do Projeto de Lei nº 3.523, de 1997, seria concedida
após 25 anos de serviço.

Foi apresentada uma Emenda ao Projeto de
Lei nº 2.362, de 1996, nesta Comissão de Segurida
de Social, de autoria do Deputado Walter Pinheiro, a
qual objetiva vedar "a atividade profissional dos mo
toristas em horas extraordinárias".

Defiro. Apense-se o PL. nll 2.049/99
ao PL. nº 2.240/96. Oficie-se e, após, publi
que-se.

Em 23-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Cleuber Carneiro, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, nos seguintes termos:

Ofício nll 42/2000-P
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 19 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exll que esta Comissão, em re

união ordinária realizada, hoje, rejeitou o Projeto de
Lei nll 3.523/97 e julgou-se incompetente para deli
berar sobre os Projetos de Lei nºs 2.382/96, a
emenda a ele apresentada e 2.956/97, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Saraiva Felipe, có
pia anexa.

Desta forma, solicito a V. Exl! reverto despacho
aposto ao PL n!l3.523/97 e, nos termos do art. 141 do
Regimento Interno, rever o despacho aposto aos PL
nºs 2.362/96, a emenda a ele apresentada e
2.956/97, para excluir a Comissão de Seguridade So
cial e FamWa.

Respeitosamente, - Deputado Cleuber Carnei
ro, Presidente.
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Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Tendo em vista a necessidade de um amplo
debate sobre o tema, solicito a V. Ex' seja prorroga
do o prazo de funcionamento desta Comissão até
12-6-2000 (20 sessões).

Atenciosamente, - Deputado Iberê Ferreira,
Presidente.

Brasília, 15 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Como é do conhecimento de V. ExJI, esta Co
missão Especial dispõe de prazo até 15-5-2000
para emitir parecer à matéria submetida ao seu exa
me.

te.

Do Sr. Deputado Iberê Ferreira, Presidente
da Comisaio Especial Destinada a Proferir Pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição nli

294-A, de 1995, do Deputado Sérgio Barcellos e
outros, que "Dá nova redação ao parágrafo pri
meiro do artigo 54 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias" (Bataihão Suez), nos se
guintes termos:

Ofício nll 01/2000 - PRES
Exm2 Sr. Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 9 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, nos termos do art.

106 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, a reconstituição do Projeto de Lei nll 2.478/2000
- do Sr. Jair Bolsonaro - que "altera o § 211 do art. 30
da Lei nll 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para in
cluir a diabetes na relação de moléstias a que se refe
re o inciso XIV do art. 62 da Lei n2 7.713, de 22 de de
zembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da
Lei n1l 8.541, de 23 de dezembro de 1992 (isenção do
imposto de rendat.

Respeitosamente, - Deputado Cleuber CarneI
ro, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. Michel Temer, Presiden-

cífico, pronunciar-se apenas sobre questões relativas Ofício nll 69/2000-P
à previdência social, ou melhor, sobre a instituição de A Sua Excelência o Senhor
aposentadoria especial para esta categoria de traba- Deputado Michel Temer
Ihadores, disposição esta contida apenas no Projeto Presidente da Câmara dos Deputados
de Lei n1l 3.523, de 1997, em seu art. 611, inciso 11. Ain- Nesta
da segundo o Regimento Interno, caberá à Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público pro
nunciar-se sobre o mérito da matéria relativa às con
dições de trabalho dos motoristas profissionais e, em
especial, sobre sua jornada de trabalho, à luz dos
princípios gerais do Direito do Trabalho. Cabe acres
centar que a Emenda apresentada nesta Comissão
também não pqderá ser apreciada, pois trata especifi
camente de màtéria afeta à Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público.

Com relação à aposentadoria especial, a legis
lação vigente determina que este benefício previ
denciário deverá ser concedido apenas aos traba
lhadores que efetivamente estejam expostos a
agentes nocivos à saúde ou à integridade física.
Desta forma, para fazer jus à aposentadoria especi
al, não basta que o trabalhador integre determinada
categoria profissional, mas sim que comprove a ex
posição aso agentes, físicos, químicos e biológicos
prejudiciais à saúde.

Diante do exposto, entendemos que a conces
são de aposentadoria especial após 25 anos de ser
viço a todos os integrantes da categoria dos moto
ristas profissonais contraria esta norma geral, que
julgamos justa e correta.

De ressaltar, no entanto, que a rejeição des
ta regra não implica que estes trabalhadores se
rão prejudicados na concessão deste benefrcio.
De fato, de acordo com a legislação vigente, os
motoristas profissionais que comprovarem que no
exercrcio da atividade profissional estão sujeitos,
por exemplo à exposição permanente a níveis de
ruído acma de 90 decibéis ou à exposição ao calor
acima dos limites de tolerância, já têm assegurada
a aposentadoria especial após 25 anos de contri
buição.

Desta forma, votamos pela rejeição do Projeto
de Lei nIl 3.523, de 1997, no tocante à matéria afeta
a esta Comissão, e deixamos de nos pronunciar so
bre o Projeto de Lei nll 2.362, de 1996 e a Emenda a
ele apresentada, bem como sobre o Projeto de Lei
n2 2.956, de 1997, por não tratarem de matéria de
competência desta Comissão.

Sala da Comissão, 30 de junho de 1999. 
Deputado Saraiva Felipe, Relator.
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Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Espe

cial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº
1.615/99, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a cri
ação da Agência Nacional de Transportes, do Depar
tamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes,
reestrutura o Setor Federal de Transportes, e dá ou
tras providências", solicito a Vossa Excelência a pror
rogação do prazo de funcionamento desta Comissão
de 30-4-00 até o dia 31-5-00, tendo em vista a neces
sidade de um prazo mais dilatado para a apreciação
da matéria.

Atenciosamente, - Deputado João Hei1rique,
Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Teme:ú', Presi

dente.
Do Sr. Deputado Max Rosenmanrll, fI1l@@ ~lZ~

guintes termos:

Ofício nº 193/2000

Senhor Presidente,

Cumprimentando V. Exll, venho pela pl'esen'ie
trazer informações sobre o atual estágio de evolução
das discussões da sociedade brasileira a respeito do
tema "reciclagem de pneus inserviveis", que teve ®'3U

início efetivo em novembro de 1995" quando foi proto
colado nesta Casa o Projeto de Lei n21.259/95, de :!lU

toria do ilustre Deputado Pedro Novais, do PMDB/MA.
O referido projeto, de cunho terminativo nas Gom~3~

SÕ6S Temáticas, se encontra em fase final de discus
são e aprovação por esta Câm[jj,i'8 Federal, sendo a
Comissão de Finanças e Tributação, onde se encon
tra, a última a discutir o seu mérito.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.
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Do Sr. Deputado Mattos Nascimento, Primei- Do Sr. Deputado João Henrique, Presidente
ro Vice-Presidente da Comissão Especial Desti- da Comissão Especial Destinada a Proferir Pare-
nada a Proferir Parecer à Proposta de Emenda à cer ao Projeto de Lei n2 1.615, de 1999, do Poder
Constituição n2 639-A, de 1995, que "Dá nova re- Executivo, que "Dispõe sobre a Criação da
dação ao parágrafo 52 do art. 14 da Constituição Agência Nacional de Transportes, do Departa-
Federal", nos seguintes termos: mento Nacional de Infra-Estrutura de Transpor-

Of" !! 03/00 _ PRES tes, Reestrutura o Setor Federal de Transportes,
ICIO n I' d • t 'dA

'" (A A • N' I dExm!! Sr. Michel Temer e a ou ras provI encl~s gencla aCiona e
DD. Presidente da Câmara dos Deputados Transportes), nos seguintes termos:

Nesta Ofício nº 78/99-PRES
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília, 4 de maio de 2000

Brasília, 28 de abril de 2000

Senhor Presidente,
Como é do conhecimento de V. Ext', esta Comis

são Especial dispõe de prazo até 30-4-00 para emitir
parecer à matéria submetida ao seu exame.

Tendo em vista a necessidade de um amplo de
bate sobre o tema, solicito a V. Ex· seja prorrogado o
prazo de funcionamento desta Comissão até
30-6-2000.

Atenciosamente, - Deputado Mattos Nasci
mento, Primeiro Vice-Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Da SrI Deputada Rita Camata, Presidente da
Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer
à Proposta de Emenda Constitucional nS! 2o-A,
de 1995, que "Estabelece o Parlamentarismo."
(Parlamentarismo), nos seguintes termos:

Ofício n2 32/00-P
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 11 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Com o objetivo de aprofundar o debate acerca da

matéria, informo a V. Ext', que esta Comissão Especial
encontra-se na fase das audiências públicas.

Nos termos regimentais, solicito a V. Ex!! a pror
rogação do prazo, por mais 20 sessões, a partir do dia
15 do corrente, para este órgão técnico concluir os
trabalhos.

Na oportunidade, reitero protestos de elevada
estima e consideração. - Deputada Rita Camata,
Presidenta.
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Os argumentos que estamos trazendo para ava- cando todos os segmentos da sociedade brasileira,
liação de V. Ex' prendem-se ao fato de ter havido soli- interessados no tema, para discuti-lo e, se possível,
citação de colega nosso no sentido de incluir o proje- chegar, de forma consensual, à sugestão de um texto
to em tela no rol daqueles que estarão sendo avalia- para ser avaliado pela Câmara Técnica Ambiental do
dos pela Comissão Especial que tem como proposi- Conselho Nacional do Meio Ambiente, cujo texto, se
ção principal o PL 203/91 (ao qual inúmeros outros fo- aprovado, seria encaminhado para votação em pie-
ram apensados). nário, com conseqüente edição de "Resolução".

O PL 203/91 trata exclusivamente do acondicio- Depois de intensos debates, chegou-se final-
namento, coleta, tratamento, transporte e destinação mente a consenso e aprovação.do texto apresentado
final dos resíduos de serviços de saúde, enquanto di- pelo grupo de trabalho e aprovado pela Câmara Téc-
versos outros, a ele apensados, tratam do tema resf· nica Ambiental, obtendo-se, tanto da parte das em-
duos sólidos de forma mais abrangente. presas fabricantes, como da parte dos importadores,

Em função da discussão genérica e abrangente o compromisso público de que irão cumprir plena·
que a Comissão Especial dará ao PL 203/91, junta- mente o compromisso ambiental estabelecido na Re-
mente com os demais a ele apensados, é evidente solução Conama n2 258, de 26-8-99, publicada no
que a aprovação do Projeto de Lei n2 1.259/95, que DOU em 2-12-99.
"Dispõe sobre a reciclagem de pneus inservfveis e dá A leitura do texto da Resolução Conama n2 258,
outras providências", será muito prejudicada em com· que anexamos, em nossa opinião será suficiente para
paração com a sua eminente aprovação na Comissão demonstrar a V. ExA que o problema do "lixo pneu",
de Finanças e Tributação, última a discutir o seu méri· contra o meio ambiente e a saúde pública já está de
to, como informado. fato resolvido, podendo orgulhar a todos nós brasilei-

O Projeto de Lei n2 1.259/95 nasceu em decor· ras, pela eficiente e eficaz solução encontrada, que
rência da luta política que ficou conhecida como "Gu. por certo será exemplo para muitos países.
erra dos Pneus", originária dos interesses puramente Com a edição da Resolução Conama n"258, de-
comerciais entre as empresas multinacionais fabri- flagrou-se nacionalmente o processo de destruição
cantes de pneus no Brasil, mais especificamente a de pneus inservíveis, sendo que inúmeras alternati-
Goodyear, BridgestonelFirestone e Pirelli, represen- vas viáveis já foram encontradas. Entre elas, aprovei-
tadas por sua associação de classe, a Associação to para destacar no meu Estado, o Paraná, a solução
Nacional da Indústria de Pneumáticos - ANIp, que se encontrada pela Petrobras, em sua Usina de Xisto
contrapunham aos interesses dos importadores, (Petrosix) de São Mateus do Sul/PR, que já obteve.
cada qual defendendo sua fatia de mercado. Os deba· sua competente licença operacional e até já promo-
tes, ao invés de propiciar vantagem à qualquer uma veu concorrência, cujo resultado já foi tornado público
das partes que litigavam em defesa de seus interes· (cópia em anexo), para receber, a partir do corrente
ses, veio desnudar o grave problema ecológico que é mês, pneus inservíveis, picados, que serão transfor~

o pneu, quando totalmente utilizado, quer tenha sido mados em óleo combustível e gás.
ele fabricado no Brasil ou importado, novo, remoldado A Petrosix, que se fez presente nos debates no
ou usado. . Conama, desde os primeiros momentos da discussão

Os pneus, quando totalmente utilizados e inser· do tema em tela passou a desenvolver estudos no
vrveis como pneus, tornam·se um lixo que precisa ter sentido de misturar a rocha de xisto betuminoso com
uma destinação final ambientalmente correta, em de· pneus picados, para aumentar a sua produtividade de
fesa do meio ambiente e da saúde pública, tendo em óleo combustível e gás, culminando, ao final dos tes·
vista que no caso de serem lançados na natureza, de tes, por sua total viabilidade.
forma indiscriminada, em terrenos baldios, fundos de A partir de agora, a Petrobras (PetrosixlUsina de
vale e outros locais, a céu aberto, tornam-se verdade- Xisto de São Mateus do Sul), além de lucrar com a
iros criadouros de mosquitos transmissores de doen· produção adicional de óleo combustível e gás, está
ças, como é o caso do Aedes aegypti, transmissor da economizando sua própria matéria prima e ajudando
dengue. o Brasil a solucionar de vez o problema do "lixo pneu",

Por ter sido amplamente debatido no Congresso um problema que até os parses de primeiro mundo
Nacional e tema ao qual a imprensa nacional deu ainda não conseguiram resolver.
grande atenção, o assunto chamou a atenção do Tão logo a Resolução Conama n2 258 foi publi-
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, cada, a Petrosix teve condições de lançar concorrên·
que criou um grupo de trabalho para estudá-lo, convo- cia para a destruição de pneus inservfveis, cobrando



Indefiro a desapensação do PL nll

1.259/95 do PL nll 203/91, por entender que
a apensação se deu nos termos regimentais
(RICD, arts. 142 e 143) Oficie-se e, após,
publique-se.

Em 23-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO CONAMA NIl258, de 26-8-99
(Publicada no DOU em 2-12-99, sob nQ 230,

Caderno 1, Página 39)

O Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONAMA, no uso das atribuições que lhe são conferi
das pela Lei nll6.938, de 31 de agosto de 1981, regu
lamentada pelo Decreto nll 99.274, de 6 de junho de
1990 e suas alterações, tendo em vista o disposto em
seu Regimento Interno, e

CONSIDERANDO que os pneumáticos inserví
veis abandonados ou dispostos inadequadamente
constituem- passivo ambiental, que resulta em sério
risco ao meio ambiente e à saúde pública;

CONSIDERANDO que não há possibilidade de
reaproveitamento desses pneumáticos inservíveis
para uso veicular e nem para processos de reforma,
tais· como recapagem, recauchutagem e remolda-_
g~m;

CONSIDERANDO que uma parte dos pneumá
tico.s 'novos, depois de usados. pode ser utilizada
conlo matéria- prima em processos de reciclagem;
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pelos serviços que está prestando, atividade esta que méstico e comercial produzido nas áreas urbanas do
anteriormente à edição da mencionada Resolução, Brasil; da destinação final de garrafas e outras emba-
não tinha como ser viabilizada. lagens plásticas; da orientação que se deve dar ao

Com o evento da edição da Resolução Conama problema das embalagens de vidro, retomáveis às fá-
nQ258, aprovada depois dos debates no grupo de tra- bricas de cerveja; da proibição da importação de lixo
balho, que reuniu todos os interessados no terna, atômico; a importação de resíduos industriais; e ou-
como já informado, mais as discussões na Câmara tros.
Técnica Ambiental e o polêmico debate em mais de Para finalizar, informamos que o relatório do
uma reunião plenária do Conama, com a presença de Projeto de Lei nll 1.259/95, a ser apresentado na Co-
toda a sociedade brasileira, representada pelos seus missão de Finanças e Tributação já está pronto, ela-
mais de 70 conselheiros, que inclui representantes de borado em estrita consonância com o texto da Reso-
todos os Estados, de todos os Ministérios, da Confeda- lução Conama nll258, que foi o mesmo critério utiliza-
ração Nacional das Indústrias, de associações de clas- do para a elaboração do relatório apresentado eapro-
se, das ONG - Organizações Não-Governamentais, e vado na Comissão de Economia, Indústria, Comércio
representantes de todos os segmentos da sociedade, e Turismo. .
em nosso entendimento ficou claro para o Congresso Contando com a acolhida favorável de V. Ex'
Nacional que a melhor solução para o tema foi final- para o exposto, envio
mente encontra~~.: Portanto, para nós, .deputa~os, res- Cordiais saudações, Max R08enmann, Depu-
ta, ~m nossa OPI~I~O, re~erendar, por lei, o queJá éu~ tado Federal _ PSDBIPR.
realidade que vai, inclUSive, promovera geraçao de mi
lhares de novos postos de trabalho na nova atividade
criada.

Por oportuno, informamos que o Projeto de Lei
nll 1.259/95 já foi discutido e aprovado na Comissão
de Economia, Indústria, Comércio e Turismo, na for
ma como apresentado pelo seu relator, que deixou
claro ter aproveitado integralmente o texto da Resolu
ção Conama nQ 258, assim respeitando os resultados
alcançados nos debates.

Pelo enunciado realizado e considerando que o
tema já está por demais debatido e pronto para ser
submetido de imediato à sua última votação e aprova
ção nesta Casa, é que requeremos de V. ex- que o
Projeto de Lei nll 1.259/95, que trata especificamente
da reciclagem (destruição) de pneus inservíveis, seja
excluído da Comissão Especial criada, deixando-o na
Comissão de Finanças eTributação, onde sua discus
são será concluída de pronto, gerando muito mais ra
pidamente enormes benefícios para nosso País.

Argumentamos, finalmente, que se o Projeto de
Lei nll 1.259/95 não permanecer na Comissão de Fi
nanças e Tributação, para fácil-e rápida conclusão de
sua discussão e final votação, irá permanecer muito
tempo na Comissão Especial criada, onde terá que
aguardar uma longa fila de debates, tendo em vista
que a Comissão Especial criada estará discutindo, ao
mesmo tempo, resíduos hospitalares; política nacio
nal de resíduos sólidos; moratória para a instalação
de incineradores de resíduos sólidos; a destinação fi
nal debaterias usadas em geral; acoleta edisposição
final de baterias usadas de telefones celulares; o pro
cessamento, em usinas de compostagem, do lixo do-
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CONSIDERANDO a necessidade de dar desti- 111- a partir de 12 de janeiro de 2004:
nação final. de for~a a~bient~lm~nte adequada e se- a) para cada um pneu novo fabricado no País ou
gura, aos pneumáticos Inservlvels; pneu novo importado, inclusive aqueles que acompa-

RESOLVE: nham os veículos importados, as empresas fabrican-
Art. 1Q As empresas fabricantes e as importado- tes e as importadoras deverão dar destinação final a

ras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar um pneu inservível;
de~tinaç~o ~inal ~mbientalmen~e ~dequ~da aos pne- b) para cada quatro pneus reformados importa-
us ln~ervlv~l~ eXistentes no temt~no nacl,onal, na pro- dos, de qualquer tipo, as empresas importadoras de-
porçao definida nesta Resoluçao relativamente às verão dar destinação final a cinco pneus inservíveis'
quantidades fabricadas e/ou importadas. IV rt' d 12 d J . d 2005 '

I , - a pa Ir e e anelro e :
Parágrafo umco. As empresas que realizam pro- ,

cessos de reforma ou de destinação final ambiental- I a) para cada qua~ro pneus no~os fa~ncados no
mente adequada de pneumáticos ficam dispensadas Pais ou pneus novos In;porta?os, Inclusive aqueles
de atender ao disposto neste artigo, exclusivamente que aco~panham os,veiculas Importado~, as empr~-
no que se refere à utilização dos quantitativos de pne- sas!ab~lcante~ e as Impo~ado~s ~everao dar destl-
umáticos coletados no território nacional. naçao final a cinco pneus InservlvelS:

Art. 22 Para os fins do disposto nesta Resolução, b) para~da três pneus re~ormados importadc:s,
considera-se: de qualquer tipO, as empresas Importadoras deverao

I - pneu ou pneumático: todo artefato inflamá- dar destinação final a quatro pneus inservíveis.
vel, constituído basicamente por borracha e materiais Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
de reforço, utilizado para rodagem em veículos; aplica aos pneumáticos exportados ou aos que equi-

11_ pneu ou pneumático novo: aquele que nunca pam veículos exportados pelo País.
foi utilizado para rodagem sob qualquer forma, en- Art. 42 No quinto ano de vigência desta Resolu-
quadrando-se, para efeito de importação, no código ção, o Conama, após avaliação a ser procedida pelo
4011 da Tarifa Externa Comum - TEC: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

111 - pneu ou pneumático reformado: todo pneu- Naturais ,Renováveis - IBA~A, reavaliará as n,?rmas
mático que foi submetido a algum tipo de processo in- e procedimentos estabelecidos nesta Resoluçao.
dustrial com o fim específico de aumentar sua vida útil Art. 52 O Ibama poderá adotar, para efeito de fis-
de rodagem em meios de transporte, tais como reca- calização e controle, a equivalência em peso dos pne-
pagem, recauchutagem ou remoldagem, enquadran- umáticos inservíveis.
do-se" para efeito de importação. no código 4012.10 Art. 612 As empresas importadoras deverão, a
da Tanfa Externa Comum - TEC: partir de 111 de Janeiro de 2002, comprovar junto ao

IV - pneu ou pneumático inservível: aquele que Ibama, previamente aos embarques no exterior, a
não mais se presta a processo de reforma que permi- destinação final, de forma ambientalmente adequada
ta condição de rodagem adicional. das quantidades de pneus inservíveis estabelecidas

Art. 32 Os prazos e quantidades para coleta e no art. 312 desta Resolução, correspondentes às quan-
destinação final, de forma ambientalmente adequada tidades a serem importadas, para efeitos de liberação
dos pneumáticos inservíveis de que trata esta Reso- de importação junto ao Departamento de Operações
lução, são os seguintes: de Comercio Exterior - DECEX, do Ministério do De-

I - a partir de 12 de janeiro de 2002: para cada senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
quatro pneus novos fabricados no País ou pneus im- Art. 7QAs empresas fabricantes de pneumáticos
portados, inclusive aqueles que acompanham os veí- deverão, a partir de 12 de janeiro de 2002, comprovar
cuias importados, as empresas fabricantes e as im- junto ao Ibama, anualmente, a destinação final, de
portadoras deverão dar destinação final a um pneu in- forma ambientalmente adequada, das quantidades
servível; de pneus inservíveis estabelecidas no art. 32 desta

11 - a partir de 12 de janeiro de 2003: para cada Resolução, correspondentes às quantidades fabrica-
dois pneus novos fabricados no País ou pneus ímpor- das.
tados, inclusive aqueles que acompanham os veícu- Art. 811 Os fabricantes e os importadores de pne-
los ímportados, as empresas fabricantes e as impor- umáticos poderão efetuar a destinação final, de forma
tadoras deverão dar destinação final a um pneu inser- ambientalmente adequada, dos pneus inservíveis de
vrvel: 'sua responsabilidade, em instalações próprias ou



REQUERIMENTO

Defiro. Publique-se
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Coronel Garcia, nos se
guintes termos:

Brasília-DF, 8 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Cumprimentando V. Exa., venho requerer, na
forma do art. 104 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a retirada de tramitação do Projeto
de Lei n2 2.180/2000 de minha autoria, que acres
centa parágrafo ao art. 20 da Lei nº 8.036/90.

Atenciosamente, Angela Guadagnin, Deputa
da Federal.

Requer a desanexação de proposi
ção.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa. a desanexação da PEC nº

226, de 2000, de minha autoria, que trata de assun
tos de Segurança Pública - organização e estrutu
ração do sistema pericial oficial -, da PEC nº 218,
de 1995, de autoria da Deputada Marta Laura, que
dispõe sobre área de ensino e de saúde do Governo
do Distrito Federal - GDF, por não tratarem de ma
téria idêntica ou correlata, conforme o prescrito no
art. 142 do Regimento Interno desta Casa.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - De
putado Coronel Garcia.

Indefiro, tendo em vista que a apensa
ção obedeceu ao disposto no art. 139, inci
so I, do RICO. Oficie-se ao requerente e,
após, publique-se.

Em 23-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.
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mediante contratação de serviços especializados de gia, Comunicação e Informática, que deverá
terceiros. se manifestar antes da Comissão de Seguri-

Parágrafo único. As instalações para o proces- dade Social e Família. Oficie-se ao reque-
sarnento de pneus inservíveis e a destinação final de- rente e, após, publique-se.
verão atender ao disposto na legislação ambiental em Em 23-5-2000. Michel Temer, Presi-
vigor, inclusive no que se refere ao licenciamento am- dente.
biental. Da Sra. Deputada Ângela Guadagnin, nos se-

Art. 92 A partir da data de publicação desta Re- guintes termos:
solução fica proibida a destinação final inadequada Of. nº 86/2000-AG
de pneumáticos inservíveis, tais como a disposição A Sua Excelência o Senhor
em aterros sanitários, mar, rios, lagos ou riachos, ter- Deputado Michel Temer
renos baldios ou alagadiços e queimas a céu aberto. M.D. Presidente da Câmara dos Deputados

Art. 10. Os fabricantes e os importadores pode- Brasília - DF
rão criar centrais de recepção de pneus inservíveis, a
serem localizadas e instaladas de acordo com as nor
mas ambientais e demais normas ,vigentes, para ar
mazenamento temporário e posterior destinação final
ambientalmente segura e adequada.

Art. 11. Os distribuidores, os revendedores e os
consumidores finais de pneus, em articulação com os
fabricantes, importadores e Poder Público, deverão
colaborar na adoção de procedimentos, visando im
plementar a coleta dos pneus inservíveis existentes
no País.

Art. 12. O não-cumprimento ao disposto nesta
Resolução implicará as sanções estabelecidas na Lei
n2 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada
pelo Decreto n· 3.179, de 21 de setembro de 1999.

Art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Sarney Filho, Presidente do Conselho. - José
Carlos Carvalho, Secretário Executivo.

Do Senhor Alberto Goldman, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO
(Do Senhor Alberto Goldman)

Senhor Presidente,
Com base no artigo 24, inciso IIIjlCjo Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro à Vossa
Excelência que o PL nº 264212000, que dispõe sobre
as condições para a realização e análise de exames
genéticos em seres humanos, seja também aprecia
do na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Infonnática.

Brasília, 11 de Maio de 2000. - Alberto
Goldman, Deputado Federal.

Revejo o despacho de distribuição
aposto ao PL n2 2.642, de 2000, para incluir
como competente quanto ao mérito da pro
posição a Comissão de Ciência e Tecnolo-
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Do Sr. Deputado Dr. Roslnha, nos seguin- so legislativo, seu exame conjunto, no âmbito desta
tes termos: Comissão.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita a retirada do Projeto de Lei
nSl 1.596199.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 104, ca·
put, do Regimento Interno, a retirada do Projeto de
Lei n2 1.596/99, de minha autoria, que "acrescenta
dispositivo ao artigo 20 da Lei n2 8.036, de 11 de
maio de 1990, para permitir a movimentação de
conta vinculada quando o trabalhador for portador
de osteomielite crônica".

Sala das Sessões, 10-5-00. - Deputado Dr.
Rosinha.

Defiro. Publique-se.
Em 23-5-00. - Michel Temer, Presi

dente

Do Sr. Deputado Eduardo Campos nos se
guintes Termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Eduardo Campos)

Requer a apensaçio dos Projetos de
Lei n2 OO7, de 1999; nll154, de 1999; n2 800,
de 1999; nll 1.505, de 1999; nR 1658, de
1999; nR 1.665, de 1999; e nll2 347, de 2000,
ao Projeto de Lei n° 3.850, de 1997.

Exm2 Sr2
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos dos arts. 142 e

143 do Regimento Interno, a apensação dos Projetos
de Lei n2s. 007, de 1999 nll 154 de 1999; nll 800, de
1999, n2 1 505, de 1999; nll 1.658, de 1999 nll 1 665 de
1999; e n2 2.347. de 2000, ao Projeto de Lei n2 3.850,
de 1997, do qual fui designado Relator na Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Tais proposições versam sobre propostas de
políticas de geração de empregos, de forma geral ou
para grupos específicos de trabalhadores, com base
na concessão de incentivos de natureza tributária e
fiscal Por conseguinte, dada sua repercussão sobre o
mercado de trabalho e sobre a execução das políticas
governamentais previstas no Orçamento, considera
mos que será adequada, do ponto de vista do proces-

Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. - De
putado Eduardo Campos, Relator

Defiro,. rios termos do art. 142 do- °RICO. a apensação dos PLs n s 7/99 e
°seus apensados (PLs n s 1.565/99, 1.

658/99, 1.665/99 e 2.347/00) e 154/99 e
seu apensado (PL n2 800/99) ao PL nSl

3.850/97. Indefiro quanto ao PL. nSl

1.505/99, por conter matéria não correlata
às proposições referidas. Oficie-se e,
após, publique-se.

Em 23-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Elton Rohnelt, nos seguin
tes termos:

REQUERIMENTO
(Do Deputado Elton Rohnelt)

Requer a redistribuição para as C0
missões de Economia, Indústria e Comér
cio e do Trabalho, Administração e serviço
Público o Projeto de Lei Complementar nQ
16, de 1999, de autoria do Deputado Pedro
Fernandes, que "dispõe sobre o horário de
funcionamento, para atendimento ao públi
co, das agências dos Bancos Múltiplos e
Comerciais e das Caixas Econômicas e dá
outras providências."

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!!. nos termos do artigo 141, do

Regimento Interno, a redistribuição, para a Comissão
de Economia, Indústria e Comércio e para Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público do Pro
jeto de Lei Complementar nll 16, de 1999, de autoria
do Deputado Pedro Fernandes, que" dispõe sobre o
horário de funcionamento, para atendimento ao públi
co, das agências dos Bancos Múltiplos e Comerciais
e das Caixas Econômicas e dá outras providências",
para análise quanto ao mérito da proposta por mais
estes dois órgãos técnicos da Casa.

Justificação

O Projeto propõe alterações que envolvem cus
tos das instituições financeiras e a jornada de traba
lho de seus empregados, sendo que os foros adequa
dos para as discussões dessas questões seriam os
das Comissões de Economia, Indústria e Comércio e
de Trabalho, Administração e Serviço Público, razão



Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada de tra

mitação do texto do "Protocolo de Admissão de Títu
los e Graus Universitários para o Exercício de Ativida
des Acadêmicas nos Países Membros do Mercosul",
e seu Anexo, aprovados pelos Estados Partes do
Mercosul pelas Decisões 3/97 e 11/98 do Conselho
do Mercado Comum, submetido à consideração do
Congresso Nacional pela Mensagem nº 228, de 11 de
fevereiro de 1999, de conformidade com a inclusa
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado,
interino, das Relações Exteriores.

Brasília, 9 de maio de 2000. - Fernando Henri
que Cardoso.

EM NlI 36/MRE.

Brasília, 7 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência,

foi submetido à consideração do Congresso Nacio
nal, por meio da Mensagem 228/99, o texto do "Proto
colo de Admissão de Títulos e Graus Universitários
para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Esta
dos Partes do Mercosul", aprovado pela Decisão
3/97, de 19 de junho de 1997, e pela Decisão 11/98,
de 23 de julho de 1998, ambas do Conselho do Mer
cado Comum. a texto do Protocolo e o seu Anexo en
contram-se ainda sob análise da Câmara dos Depu
tados.

2. A Reunião de Ministros da Educação, órgão
responsável no âmbito do Mercosul pela negociação
deste tema, constatou a necessidade de reformular o
Protocolo, de modo a torná-lo mais apropriado aos ob
jetivos do processo de integração da área educacional,
a Conselho do Mercado Comum (CMC) ratificou a revi
são do texto por meio da Decisão 4/99, de 15 de junho
de 1999, que, em seu artigo 2l1, revoga as Decisões que
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por que torna-se imperiosa e indispensável a mani- MENSAGEM N2 659, DE 2000
festação daquelas Comissões. (Do Poder Executivo)

Sala das Sessões, 3 de maio de 2000. - De- Solicita a retirada de tramitação do
putado Elton Rohnelt.~ texto do "Protocolo de Admissão de Títu-

Indefiro, por entender que a distribui- los e Graus Universitários para o Exercí-
ção foi feita nos termos regimentais. afi- cio de Atividades Acadêmicas nos Paí-
eie-se ao requerente e ao autor do PLP nº ses Membros do Mercosul", e seu Anexo,
16/99. Após, publique-se. aprovados pelos Estado Partes do Mer-

Em 23 de maio de 2000. - Michel Te- cosul pelas Decisões 3197 e 11198 do
mer, Presidente. Conselho do Mercado Comum, submeti-

Do Sr. Deputado Jair Meneguelli, nos se- do à consideração d~ Congresso Nacio-
guintes termos: n~1 pela Mensagem n 228, de 11 de feve

reiro de 1999.
Requerimento de 2000 (Submeta-se ao Plenário.)
(Do Sr. Jair Meneguelli)

Solicita a retirada do Projeto de Lei
n2 1.276199 que "veda a concessão de fi
ança por pessoa natural, nos contratos
em geral."

Exmº Sr Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a V. Exm, nos termos dos arts. 104 do
Regimento Interno desta Casa, a retirada do Projeto
de Lei nll 1.276/99, de minha autoria, que "veda a
concessão de fiança por pessoa natural, nos contra
tos em geral".

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - De
putado Jair Meneguelli.

Defiro. Publique-se.

Em 23 de maio de 2000. - Michel Te
mer, Presidente.

Do Sr. Deputado Wellington Dias, nos se
guintes termos:.

REQUERIMENTO N2 ,DE 2000
(Do Sr. Wellington Dias)

Solicita a retirada de tramitação da
Indicação n20oo53 de 1999.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Nos termos regimentais, solicito a retirada de tra
mitação da Indicação n2 00053, de 1999, que sugere
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fa
zenda, a adoção de medidas para agilização da análise
de processos pendentes na Secretaria de Coordena
ção e de Controle das Empresas Estatais - SEST.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. 
Wellington Dias, Deputado Federal - PT - PI.

Defiro. Publique-se.
Em '23 de maio de 2000. Michel Te

mer, Presidente.



CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,

inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do XXI
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação
Econômica nl!35 (ACE 35), celebrado entre os Gover
nos dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL) e o Governo da República do Chile, as
sinado em 19 de outubro de 1999.

Bras{lja, 9 de maio de 2000. - Fernando Henri
que Cardoso.
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haviam aprovado o Protocolo e o seu Anexo. No artigo (Às Comissões Parlamentar Conjunta
12 da mesma Decisão o CMC aprovou novo acordo se- do Mercosul (Res. 1/96-CN); de Relações
bre a matéria, objeto de outra Exposição de Motivos. Exteriores e de Defesa Nacional; de Econo-

3. A decisão de modificar o texto baseou-se na mia, Indústria e Comércio; e de Constituição
necessidade de esclarecer os critérios a serem usa- e Justiça e de Redação (art. 54»
dos na admissão dos títulos universitários, bem como
na importância de fazer com que o acordo se consti
tua em um meio de aprimorar a qualidade da docên
cia e da pesquisa nos Estados Partes. O Protocolo e o
seu Anexo não se encontravam plenamente adequa
dos à exigência de padrões comuns de qualidade dos
cursos de ensino superior dos Estados Partes.

4. Submeto, portanto, à consideração de Vossa
Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Naci
onal, pela qual se solicica seja retirada a Mensagem
228/99, que encaminhou o "Protocolo de Admissão
de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de
Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mer
cosul" e seu respectivo Anexo.

Respeitosamente. - luiz Felipe de 8eixas Corrê8,
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores.

Aviso nll 798 - C. Civil.
Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Em 9 de maio de 2000

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual solicita a retirada de tramitação do texto do "Pro
tocolo de Admissão de Títulos e Graus Universitários
para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Paí
ses Membros do Mercosul", e seu Anexo, aprovados
pelos Estados Partes do Mercosul pelas Decisões
3/97 e 11/98 do Conselho do Mercado Comum, sub
metido à consideração do Congresso Nacional pela
Mensagem n2 228, de 1999.

Atenciosamente. - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM NR 661, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do XXI Protocolo
Adicionai ao Acordo de Complementação
Econômica nR35 (ACE 35), celebrado en
tre 08 Governos dos Estados Partes do
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e
o Governo da Repliblica do Chile, assina
do em 19 de outubro de 1999.

TfTULO IV
Da Organização dos Poderes

cAPfrULO"
Do Poder Executivo

SEÇÃO \I
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
" - exercer, com o auxilio dos Ministros de Esta

do, a direção superior da administração federal;
11/- 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 funciona
mento da administração federal, na forma da lei'



EM N!! 116 /MRE.
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VII- manter relações com Estados estrangeiros blica do Chile, por outro, acreditados por seus res-
e acreditar seus representantes diplomáticos; pectivos Governos segundo poderes que foram ou-

VIII- celebrar tratados, convenções e atos interna- torgados em boa e devida forma, depositados opor-
cionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; tunamente na Secretaria-Geral da Associação.
..... ..•........ Considerando que,segundo o estabelecido no
..... mencionado artigo 22 do ACE N' 35 Mercosul-Chile,

as Partes concluíram as negociações necessárias
para definir e acordar um procedimento arbitral,

Brasilia, 26 de abril de 2000

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada apreciação de Vossa Exce

lência o Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica n!! 35 (ACE
35), entre os Governos dos Estados Partes do Merca
do Comum do Sul e o Governo da República do Chile,
assinado em 19 de outubro de 1999, de conformidade
com o Tratado de Montevidéu de 1980.

2. O referido Protocolo Adicional cria o novo Re
gime dSolução de Controvérsias do ACE 35, que in
clui procedimento arbitral com laudo vinculante. A
adoção de procedimento arbitral estava expressa
mente prevista no artigo 22 do Acordo.

3. O novo regime prevê três fases para a solução
de controvérsias que surgirem entre as Partes sobre
a interpretação, aplicação ou descumprimento das
disposições contidas no Acordo de Complementação
Econômica nº 35 e nos protocolos e instrumentos ce
lebrados ou que se celebrem no âmbito do mesmo:
negociações (Fls. 2 da EM n!! 116 /MRE, de
26-4-2000) diretas; intervenção da Comissão Admi
nistradora e Procedimento Arbitral.

4. Tendo presentes as razões acima expostas,
e com vistas ao encaminhamento do Vigésimo Pri
meiro Protocolo Adicional ao Poder Legislativo, ele
vo à consideração de Vossa Excelência o anexo
projeto de Mensagem ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Mi-
nistro de Estado das Relações Exteriores.

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA
N!! 35 CELEBRADO ENTRE OS GOVERNOS DOS
ESTADOS PARTE DO MERCOSUL E O GOVERNO

DA REPtlBLlCA DO CHilE

Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional

REGIME DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

OS Plenipotenciários da República Argentina,
da República Federativa do Brasil, da República do
Paraguai e da República Oriental do Uruguai, em
sua· oondição de Estados Partes do Mercado Co
mum do Sul (MERCOSUL), por um lado, e da Repú-

CONCORDAM:

Artigo 1!! Aprovar o "Regime sobre Solução de
Controvérsias" que figura como Anexo ao presente
Protocolo e forma parte do mesmo.

Artigo 22 O presente Protocolo entrará em vi
gência na data em que a Secretaria-Geral da Aladi
comunique às Partes o recebimento da última notifi
cação relativa ao cumprimento das disposições le
gais internas para sua entrada em vigor.

A Secretaria-Geral da Associação será depo
sitária do presente Protocolo, do qual enviará cópi
as devidamente autenticadas aos Governos signa
tários.

EM FÉ DO QUE, os respectivos Plenipotenciá
rios subscrevem o presente Protocolo na cidade de
Montevidéu, aos dezenove dias do mês de outubro
de mil novecentos e noventa e nove, em um original
nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os
textos igualmente válidos

Pelo Governo da República Argentina: - Car
los Onis Vigi!o Pelo Governo da República Federativa
do Brasil:- - José Artur Denot Medeiros. Pelo Go
verno da República do Paraguai: - Efraín Darío
Centurión. Pelo Governo da República Oriental do
Uruguai: - Jorge Rodolfo Táliee. Pelo Governo da
República do Chile: - Augusto Bermúdes Aranei
bia.

ANEXO

REGIME DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

CAPíTULO I
Partes e âmbito de aplicação

Artigo 1

A República Argentina, a República Federativa
do Brasil, a República do Paraguai e a República
Oriental do Uruguai, Estados Partes do Mercado
Comum do Sul (MERCOSUL), e a República do Chi
le serão denominadas Partes Signatárias. As Partes
Contratantes do presente Protocolo serão o Merco
sul e a República do Chile.
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Artigo 2

As controvérsias que surjam com relação à in
terpretação, aplicação ou descumprimento das dispo
sições contidas no Acordo de Alcance Parcial de
Complementação Econômica N'35 celebrado entre o
Mercosul e a República do Chile - ACE N!l35-, dora
vante denominado "Acordo", e dos protocolos e ins
trumentos celebrados ou que se celebrem no âmbito
do mesmo, serão submetidas ao procedimento de so
lução estabelecido no presente Protocolo.

Não obstante, as controvérsias que surjam com re
lação à interpretação, aplicação ou descumprimento do
artigo 15, Título V do "Acordo", poderão ser submetidas,
se as Partes assim o acordarem durante a etapa de ne
gociação direta, ao procedimento estabelecido neste
Protocolo Adicional ou ao previsto no Entendimento Re
lativo às Normas e Procedimentos pelos quais se rege a
Solução de Diferenças que forma parte do Acordo sobre
a Organização Mundial cio Comércio (OMC).

Não existindo acordo entre as Partes, a decisão
será tomada pela reclamante, no entendimento de
que uma vez iniciada a ação, o foro selecionado será
excludente e definitivo.

Artigo 3

Para os fins do presente Protocolo, poderão ser
Partes na controvérsia, doravante denominadas "Par
tes", ambas Partes Contratantes, ou seja, o Mercosul
e a República do Chile, assim como um ou mais Esta
dos Partes do Mercosul e a República do Chile.

CAPfTULO 111
Negoclaç6es Diretas

Artigo 4

As Partes procurarão resolver as controvérsias
a que faz referência o artigo 2 mediante a realização
de negociações diretas que permitam chegar a uma
solução mutuamente satisfatória.

As negociações diretas serão conduzidas, no
caso do Mercosul, pela Presidência Pro Tampore ou
pelos Coordenadores Nacionais do Grupo Mercado
Comum, conforme for, e no caso da República do Chi
le, pela Direção-Geral de Relações EconÔmicas Inter
nacionais do Ministério de Relações Exteriores, dora
vante denominado "DIRECON".

As negociações diretas poderão ser precedidas
por consultas recíprocas entre as Partes.

Artigo 5

Para iniciar o procedimento, qualquer das Par
tes solicitará, por escrito, à outra Parte, a realização

de negociações diretas, especificando seus motivos,
e o comunicará às Partes Signatárias, à Presidência
Pro Tampore e à DIRECON.

Artigo 6

A Parte que receba solicitação para celebrar ne
gociações diretas deverá responder dentro de dez
(10) dias posteriores à data de seu recebimento.

As Partes intercambiarão informações necessá
rias para facilitar as negociações diretas e lhes darão
tratamento reservado.

Estas negociações não se poderão prolongar
por mais de trinta (30) dias, contados a partir da data
de recebimento da solicitação formal de as iniciar, sal
vo que as Partes acordem estender este prazo por no
máximo quinze (15) dias adicionais.

CAPfTULO JII
Intervenção da Comissão Administradora

Artigo 7

Se, no prazo indicado no artigo 6, não se chegar
a solução mutuamente satisfatória ou a controvérsia
se resolver parcialmente, qualquer das Partes poderá
solicitar, por escrito, que se reúna a Comissão Admi
nistrador, doravante denominada "Comissão", ape
nas para tratar desse assunto.

Esta solicitação deverá conter os elementos fa·
tuais e os fundamentos jurídicos relacionados à con
trovérsia, indicando os dispositivos do Acordo, Proto
colos Adicionais e instrumentos celebrados no âmbito
do mesmo.

Artigo 8

A Comissão deverá se reunir dentro de trinta
(30) dias, contados a partir do recebimento por todas
as Partes Signatárias da solicitação a que se refere o
artigo anterior.

Para efeitos de cálculo do prazo mencionado no
parágrafo anterior, as Partes Signatárias devem acu
sar, imediatamente, o recebimento da mencionada
solicitação.

Artigo 9

A Comissão poderá, por consenso, processar
simultaneamente dois ou mais procedimentos relaci
onados aos casos que examine quando, por sua natu
reza ou eventual vinculação temática, considere con·
veniente examiná-los conjuntamente.

Artigo 10

A Comissão analisará a controvérsia e dará
oportunidade às Partes para que exponham suas p0
sições e, caso necessário, apresentem informação
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adicional com vistas a chegar a uma solução mutua
mente satisfatória.

. A Co~issão formulará as recomendações que
estime pertinentes num prazo de trinta (30) dias con
tados a partir da data de sua primeira reunião.

Quando a Comissão estime necessária a as
sessoria de especialistas para formular suas reco
mendações, ou assim o solicite qualquer das Partes,
ordenará, dentro do prazo estabelecido no parágrafo
anterior, a formação de um Grupo de Especialistas,
doravante denominado "Grupo", de acordo com o dis
posto no artigo 13, aplicando-se, em tal caso, o proce
dimento previsto no artigo 16.

Artigo 11

Para os fins previstos no inciso final do artigo 10,
cada uma das Partes Signatárias 'comunicará à Co
missão u,ma lista de dez especialistas, quatro dos
quais não deverão ser nacionais de nenhuma das
Partes Signatárias, no prazo de trinta (30) dias a partir
da entrada em vigor deste Protocolo.

A Lista estará integrada por pessoas de reco
nhecida competência nas matérias relacionadas com
o Acordo.

Artigo 12

A Comissão elaborará uma lista de especialis
tas, com base nas designações das Partes Signatári
as, mediante comunicações mútuas. A lista e suas
modificações serão notificadas à Secretaria-Geral da
Aladi, para fins de depósito.

Artigo 13

O Grupo será constituído da seguinte manei
ra:

a) Dentro de dez (10) dias posteriores à solicita
ção"de conformação do Grupo, cada Parte designará
um especialista da lista a que refere o artigo anterior.

b) Dentro do mesmo prazo as Partes designa
rão, de comum acordo, um terceiro etpecialista dos
que integram a mencionada lista, o qual não deverá
ser nacional de nenhuma das Partes Signatárias e
coordenará as atividades do Grupo.
. c) Se as designações a que referem os itens an-

teriores não se realizarem dentro do prazo previsto,
estas serão realizadas por sorteio pela Secreta
ria-Gerai da Aladi, a pedido de qualquer das Partes,
dentre os especialistas que integram a lista mencio
nada no artigo anterior.

d) As designações previstas nas letras a), b) e
c) do presente artigo serão comunicadas às Partes
Contratantes.

Artigo 14

Não poderão atuar como especialistas pessoas
que tenham participado sob qualquer forma, nas eta
pas anteriores do procedimento, ou que não tiveram a
necessária independência em relação às posições
das Partes.

No exercício de suas funções, os especialistas
deverão atuar com indepêndencia técnica e impar
cialidade.

Artigo 15

Os gastos decorrentes da atuação do Grupo se
rão custeados em partes iguais pelas Partes.

Tais gastos compreendem a compensação pe
cuniária por sua atuação e gastos de passagem, cus
tos de translado, diárias e outros gastos que requeira
seu trabalho.

A compensação pecuniária a que se refere o pa
rágrafo anterior será acordada pelas Partes e acertada
com os especialistas num prazo que não poderá supe
rar cinco (5) dias posteriores a suas designações.

Artigo 16

Num prazo de trinta (30) dias contados a partir
da comunicação da designação do terceiro especia
lista, o Grupo deverá enviar à Comissão seu relatório
conjunto ou as conclusões de seus integrantes, quan
do não houver unanimidade para emitir seu relatório.

O relatório do Grupo ou as conclusões dos es
pecialistas deverão ser encaminhados à Comissão
na forma prevista no artigo 37, a qual contará com um
prazo de quinze (15) dias, contados a partir do dia se
guinte ao de seu recebimento, para emitir suas reco
mendações.

Artigo 17

A Comissão fixará um prazo não superiora quinze
(15) dias a fim de que as Partes avaliem o resultado do
relatório ou as conclusões do Grupo e as recomenda
ções daComissão a que se referem os artigos 10 ou 16,
conforme for, com o objetivo de chegar a um acordo.

Se as Partes não chegarem a uma solução mutu
amente satisfatória dentro do prazo anteriormente men
cionado, dar-se-á imediatamente por terminada a etapa
do procedimento prevista no presente Capítulo.

CAPfTULO IV
Procedimento Arbitral

Artigo 18

Quando não houver sido possível solucionar a
controvérsia mediante a aplicação dos proc~dimen-



Artigo 23

No caso em que se decida a acumulação, nos
termos previstos no artigo 10, caso venham a partici
par na controvérsia outras Partes Signatárias, estas
deverão unificar sua representação perante o Tribunal
Arbitral e, portanto, designarão um único árbitro, de
comum acordo, no prazo estabelecido no artigo 21,
parágrafo 2, item a).

Artigo 22

Não poderão atuar como árbitros pessoas que
tenham participado, sob qualquer forma, nas fases
anteriores do procedimento ou que não tiverem a ne
cessária independência' em relação aos Governos
das Partes.

Artigo 24

O Tribunal Arbitral fixará sua sede, em cada
caso, no território de algumas das Partes Signatá
rias.

O Tribunal deverá adotar seu próprio regula
mento com base em parâmetros gerais que aprove a
Comissão na primeira reunião seguinte à entrada em
vigor do presente Protocolo.

Tais regras e parâmetros gerais garantirão que
cada uma das Partes tenha plena oportunidade de
ser ouvida e de apresentar suas provas e argumentos
e também assegurarão que os processos se realizem
de forma expedita.

Artigo 25

As Partes designarão seus representantes pe
rante o Tribunal Arbitral e poderão nomear assesso
res para a defesa de seus direitos.

Todas as notificações que o Tribunal Arbitral efe
tue às Partes serão dirigidas aos representantes de
signados. Até que as Partes designem seus repre-

Artigo 19

As Partes Signatárias declaram que reconhe
cem como obrigatória, ipso facto e sem necessidade
de acordo especial, a jurisdição do Tribunal Arbitral
que, em cada caso, se constitua para examinar e re
solver as controvérsias a que se refere o presente
Protocolo.
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tos previstos nos Capítulos 1\ e 111, não se hajam exer- pessoas que não sejam nacionais das Partes Signa-
cido os direitos previstos em favor das Partes, ou ha- tárias.
jam vencido os prazos previstos em tais capítulos c) Se as designações a que se referem os itens
sem que tenham sido cumpridas os trâmites corres- anteriores não se realizarem dentro do prazo previsto,
pondentes, qualquer das Partes poderá decidir sub- estas serão efetuadas por sorteio pela Secreta-
metê-Ia ao procedimento arbitral previsto no presente ria-Geral da Aladí a pedido de qualquer das Partes
capítulo, para o que comunicará sua decisão à outra dentre os árbitros que integram a mencionada lista.
Parte, à Comissão e à Secretaria-Geral da Aladi. d)As designações previstas nos itens a), b) e c)

do presente artigo deverão ser comunicadas às Par
tes Contratantes.

Os membros suplentes substituirão o titular em
caso de incapacidade ou impedimento deste para for
maro Tribunal Arbitral, seja no momento de sua insta
lação ou no curso do procedimento.

Artigo 21

O Tribunal Arbitral perante o qual se substancia
rá o procedimento será composto por três (S) árbitros
que integrem a lista a que se refere o artigo 20.

O Tribunal Arbitral será constituído da seguinte
maneira:

a) Dentro de vinte (20) dias posteriores à comu
nicação à outra Parte a que se refere o artigo 18, cada
Parte designará um árbitro, e seu suplente, da lista
mencionada no artigo 20.

b) Dentro do mesmo prazo as Partes designa
rão, de comum acordo, um terceiro árbitro, e seu su
plente, da referida lista do artigo ~ 0, o qual presidirá o
Tribunal Arbitral. Esta designação deverá recair em

Artigo 20

Num prazo de trinta (SO) dias a partir da entrada
em vigor deste Protocolo cada uma das Partes Signa
tárias designará doze (12) árbitros, quatro dos quais
não deverão ser nacionais de nenhuma das Partes
Signatárias, para integrar a lista de árbitros. Esta lista
e suas sucessivas modificações deverão ser comuni
cadas às demais Partes Signatárias e à Secreta
ria-Gerai da Aladi, para fins de seu depósito.

Os árbitros que integrem a lista a que se refere o
parágrafo anterior deverão ser juristas de reconheci
da competência nas matérias que possam ser objeto
de controvérsia.

A partir do momento em que uma Parte tenha
comunicado a outra Parte sua intenção de recorrer ao
Tribunal Arbitral conforme o disposto no artigo 18 do
presente Protocolo, não poderá modificar para esse
caso a lista a que se refere o parágrafo primeiro deste
artigo.
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sentantes perante o Tribunal, as notificações reali
zar-se-ão na forma prevista no artigo 37.

Artigo 26

As Partes informarão oTribunal Arbitral sobre as
instâncias cumpridas anteriormente ao procedimento
arbitral, e apresentarão os fundamentos de fato e de
direito de suas respectivas posições.

Artigo 27

Por solicitação de uma das Partes, e na medida
em que existam presunções fundadas de que a ma
nutenção da situação ocasionaria danos graves e ir
reparáveis a uma das Partes o Tribunal Arbitral pode
rá dispor as medidas provisórias que considere apro
priadas, segundo as circunstâncias e nas condições
que o próprio Tribunal estabeleça, para prevenir tais
danos.

As Partes cumprirão imediatamente, ou no pra
zo que o Tribunal Arbitral determine, qualquer medida
provisória, a qual se estenderá até que se dite o laudo
a que se refere o artigo 30.

Artigo 28

O Tribunal Arbitral decidirá sobre a controvérsia
com base nas disposições do Acordo, Protocolos Adi
cionais e instrumentos celebrados no âmbito do mes
mo e nos princípios e disposições do direito internaci
onal aplicáveis à matéria.

O estabelecido no presente artigo não restringe
a faculdade doTribunal Arbitral de decidir acontrovér
sia ex aequo et bono, se as Partes assim o convie
rem.

Artigo 29

O Tribunal Arbitral levará em consideração os
argumentos apresentados pelas Partes, as provas
produzidas e os relatórios recebidos, sem prejuízo de
outros elementos que considere pertinentes.

Artigo 30

O Tribunal Arbitral emitirá seu laudo por escrito
num prazo de sessenta (60) dias, a partir de sua cons
tituição, a qual se formalizará aos quinze (15) dias da
aceitação pelo Presidente de sua designação.

O prazo anteriormente indicado poderá ser pror
rogado por no máximo trinta (30) dias, o que será noti
ficado às Partes.

O laudo arbitral será adotado por maioria, será
fundamentado e firmado pelos membros do Tribunal.
Estes não poderão fundamentar votos dissidentes e
deverão manter a confidencialidade da votação.

Artigo 31

O laudo arbitral deverá conter, necessariamen
te, os seguintes elementos, sem prejuízo de outros
que o. Tribunal Arbitral considere conveniente incluir:

I - indicação das Partes na controvérsia;
11- nome e nacionalidade de cada um dos mem-

bros do Tribunal Arbitral ea data de sua conformação;
111 - nomes dos representantes das Partes;
IV- objeto da controvérsia;
V - relato do desenrolar do procedimento arbi

trai, incluindo resumo dos atos praticados e das ale
gações de cada uma das Partes;

VI - a decisão alcançada com relação à contro
vérsia, consignando os fatos e direitos;

VII - a proporção dos custos do procedimento
arbitral que corresponderá a cada Parte;

VIII - a data e o lugar em que foi emitido; e
IX - a assinatura de todos os membros do Tribu

nal Arbitral.

Artigo 32

Os laudos arbitrais são inapeláveis, obrigatórios
para as Partes a partir recebimento da respectiva notifi
cação eterão relativamente a elas força de coisa julgada.

Os laudos deverão ser cumpridos num prazo de
trinta (30) dias, a menos que o Tribunal Arbitral fixe
outro prazo.

Artigo 33

Qualquer Parte poderá solicitar, dentro de quin
ze (15) dias seguintes à notificação do laudo, esclare
cimento do mesmo ou interpretação sobre a forma
em que deverá ser cumprido.

O Tribunal Arbitral pronunciar-se-á nos quinze
(15) dias subseqüentes.

Se o Tribunal Arbitral considerar que as circuns
tâncias assim o exijam, poderá suspender o cumpri
mento do laudo até que decida sobre a solicitação
apresentada.

Artigo 34

Se no prazo estabelecido no artigo 32 não hou
ver sido cumprido o laudo arbitral ou se o houver sido
apenas parcialmente, a Parte reclamante poderá co
municaràs demais Partes Signatárias por escrito, sua
decisão de suspender, temporariamente, concessões
ou outras obrigações equivalentes em favor da Parte
reclamada, tendente a obter ocumprimento do laudo.

A Parte reclamante tentará, em primeiro lugar,
suspender as concessões ou outras obrigacões rela~

cionadas ao mesmo setor ou setores afetados. Se a



Os prazos aos quais se faz referência neste Pro
tocolo São expressos em dias corridos e contar-se-ão
a partir do dia seguinte ao ato ou fato a que se refere.
Quando o prazo se inicie ou vença num sábado ou do
mingo, se iniciará ou vencerá na segunda-feira se
guinte.

Artigo 38

As referências feitas no presente Protocolo às
comunicações dirigidas a Comissão implicam comu
nicações a todas as Partes Signatárias.

Artigo 39

Artigo 41

Toda a documentação e as providências relati
vas ao procedimento estabelecido neste Protocolo,
assim como as sessões do Tribunal Arbitral, terão ca
ráter reservado, exceto os laudos do Tribunal Arbitral.

Artigo 42

Em qualquer etapa do procedimento, a Parte
que apresentou a reclamação poderá dela desistir, ou
poderão as Partes chegar a um entendimento, dan
do-se por concluída a controvérsia em ambos os ca
sos. As desistências ou os entendimentos deverão
ser comunicados à Comissão ou ao Tribunal Arbitral,
conforme for, a fim de que se adotem as medidas ca
bíveis necessárias.

Artigo 43

O presente Protocolo entrará em vigência na
data em que a Secretaria-Geral da Aladi comunique
às Partes o recebimento da última notificação relativa
ao cumprimento das disposições legais internas para
sua entrada em vigor.

Artigo 40

Os integrantes do Grupo e do Tribunal Arbitral,
ao aceitarem suas designações, assumirão por escri
to o compromisso de atuar conforme as disposições
deste Protocolo e, em especial, os artigos 14 e 22 do
mesmo, respectivamente. Este compromisso escrito
estará dirigido à Secretaria-Geral da Aladi.

A Comissão, na primeira reunião após a entrada
em vigor do presente Protocolo, elaborará os textos
das declarações de compromisso a que se refere o
parágrafo anterior.
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Parte reclamante considerar impraticável ou ineficaz caso da República do Chile, à Direção-Geral de Rela-
a aplicação de tais medidas, poderá suspender ou- ções Econômicas Intemacionais do Ministério de Re-
tras concessões ou obrigações, devendo indicar as lações Exteriores.
razões em que se baseia nas comunicações em que
anuncie sua decisão de efetuar a suspensão.

No caso em que a Parte reclamada considere ex
cessiva a suspensão de concessões ou obrigações
adotadas pela Parte reclamante, poderá solicitar ao
Tribunal Arbitral que emitiu o laudo que se pronuncie a
respeito de se a medida adotada é equivalente ao grau
de prejurzo sofrido, dispondo para tal de prazo de trinta
dias (30) contados a partir de sua reconstituição.

A Parte reclamada comunicará suas objeções à
outra Parte e à Comissão.

Artigo 35

No caso de se produzirem as situações a que se
referem os artigos 33 e 34, estas deverão ser resolvi
das pelo mesmo Tribunal Arbitral que ditou o laudo.

Quando o Tribunal Arbitral não puder reconstitu
ir-se com os membros originais, titulares e suplentes,
para complementar sua composição aplicar-se-á o
procedimento previsto no artigo 21.

Artigo 36

Os gastos do Tribunal Arbitral compreendem a
compensação pecuniária ao Presidente e aos demais
árbitros, assim como os gastos de passagem, custos
de translados, diárias, notificações e demais despe
sas que requeira a arbitragem.

A compensação pecuniária do Presidente do
Tribunal Arbitral, assim como a que corresponde a
cada um dos demais árbitros, será acordada pelas
Partes e acertada com os árbitros num prazo que não
poderá superar os cinco (5) dias seguintes à designa
ção do Presidente do Tribunal.

Cada Parte custeará os gastos decorrentes da
atividade do árbitro por ela designado. Acompensação
pecuniária que corresponda ao Presidente do Tribunal
e os demais gastos que requeira a arbitragem serão
custeados em partes iguais pelas Partes, a menos que
o Tribunal decida distribui-los em distinta proporção.

CAPfTULO V
Disposições Gerais

Artigo 37

As comunicações que se realizem entre o Mer
cosul ou seus Estados Partes e a República do Chile
deverão ser transmitidas, no caso do Mercosul, à Pre
sidência Pro Tempore ou aos Coordenadores Nacio
nais do Grupo Mercado Comum, conforme for, e no
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Aviso nll 800 - C. Civil.
A Sua Excêlencia o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Em 9 de maio de 2000

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa ao texto do XXI Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica nº 35 (ACE 35), ce
lebrado entre os Governos dos Estados-Partes do
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e o Governo
da República do Chile, assinado em 19 de outubro
de 1999.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 237, DE 2000

(Do Sr. Paulo Mourão e Outros)

Inclui inciso XXX no art. 22 da Cons
tituição Federal.

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

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo único. Inclua-se, no art. 22 da Constitui
ção Federal um inciso XXX, com a seguinte reda
ção:

"Art. 22 .

XXX - produtos transgênicos ou que contenham
organismos geneticamente modificados.

".........................................................................
Justificação

A Constituição Federal não trata do tema "pro
dutos transgênicos" em razão, simplesmente, de
que, à época de sua elaboração, a ciência estar nos
primórdios de seu desenvolvimento.

A complexidade técnica do tema, suas vincula
ções com as questões relativas ao meio ambiente, à
economia, à saúde, dentre outros, a par da clara
transcendência das fronteiras estaduais, recomen-

dam que a regulação legal e normativa seja de âm
bito federal.

Não somente a percepção teórica destas
condições, como a prática recente, no Brasil, têm
mostrado a inconveniência de que cada Estado
federado possa legislar sobre este tema. Ao
fazê-lo, eles criam uma balbúrdia legal capaz de
trazer prejuízos incomensuráveis ao País.
Veja-se, por exemplo, o caso de Estados que vi
essem a proibir o plantio de cultivares transgêni
cas que o Ministério da Agricultura haja autoriza
do. A produção e o comércio de sementes culti
vares, seriam afetadas, haveria, obviamente,
uma mistura de cultivares, o contrabando interes
tadual seria ampliado, enfim, seria impossíel
atender adequadamente aos ditames da política
maior, representada pela normatização federal,
frente às determinações do Estado.

O quanto legislações estaduais contraditórias
trariam de prejuízo aos consumidores, principalmen
te os localizados em áreas limítrofes, seria, também,
ponderáel.

Leve-se, em conta ainda, que uma multiplici
dade de leis estaduais, muitas vezes contrárias
entre si, determinaria ineficiência no esforço de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico empreen
dido pelo governo federal, que possui uma rede
nacional de pesquisa próprias ou em articulação
com outras instituições.

A regulação principal da matéria já se faz por
lei federal- a Lei nº 8.974, de 5/1/95, denominada
Lei de Biossegurança. Outras áreas que estão
correlacionadas ao tema, como saúde e meio am
biente, têm legislações concorrentes o que, na
questão dos produtos transgênicos tem apresen
tando potencial de choque de atuação política en
tre as esferas de governo.

Assim, parece-nos de todo conveniente, que,
sem diminuir a responsabilidade de cada Estado so
bre o assunto, faça-se confluir para o plano nacional
a atribuição exclusiva de legislar sobre este assunto,
com o que temas como impacto ambiental, aspectos
sanitários, rotulagem e outros relativamente aos pro
dutos transgênicos seriam atribuição privativa da
União.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres pares
desta Casa, a esta proposta de Emenda Constitu
cional.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2000. - De
putado Paulo Mourão.
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Autor da Proposição: PAULO MOURÃO E OUTROS
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Ementa: Inclui um inciso XXX no Art. 22 da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
ABELARDO LUPION PFL PR

2 ADELSON RIBEIRO PSC SE
:3 ADEMIR LUCAS PSDB MG
4 ADOLFO MARINHO PSDB CE
5 At::CIONEVES PSDB MG
6 AFFONSO CAMARGO PFL PR
7 ALBÉRICO CORDEIRO PTB AL
8 ALBERTO FRAGA PMDB DF
9 AlBERTO GOLDMAN PSDB SP
10 ALBERTO MOURÃO PMDB SP
11 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ
12 ALDIR CABRAL PSOB RJ
13 ALEX CANZIANI PSDS PR
14 ALEXANDRE SANTOS PSOB RJ
15 AlMEIDA DE JESUS PL CE
16 AlMERINDA DE CARVAlHO PFL RJ
17 ALMIRSA PPB RR
18 AL01210 SANTOS PSDB ES
19 ANIBAL GOMES PMDB CE
20 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE

21 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
22 ANTONIO DO VALLE PMDB MG
23 ANTONIO FEIJÃO PST MJ
24 ANTONIO GERALDO PFL PE

25 ANTONIO JORGE PTB TO
26 ARACELY DE PAULA PFL MG

27 ARMANDO AB!LIO PMDB PB
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28 ARMANDO MONTEIRO PMDB PE
29 ARNON BEZERRA PSDB CE
30 AROLDO CEDRAZ PFL BA
31 ÁTILA UNS PFL AM
32 ÁTILA LIRA PSDB PI
33 AUGUSTO NARDES PPB RS
34 AYRTONXER~ PPS RJ
35 B.sA PSDB PI
36 BETINHO ROSADO PFL RN
37 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
38 CAIO RIELA PTB RS
39 CARLOS BATATA PSD8 PE
40 CARLOS MOSCONI PSD8 MG
41 CELCITA PINHEIRO PFL MT
42 CElSO~AC08 PDT RJ
43 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
44 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
45 CORAUCI SOBRINHO PFL SP
46 CORONEL GARCIA PSDB RJ
47 COSTA FERREIRA PFL MA
48 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
49 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
50 DARCI COELHO PFl TO
51 OEVELASCO PSl SP
52 DILCEU SPERAFICO PPB PR
53 OINO FERNANDES PSDB RJ
54 DR. EVILÁSIO PSB SP
55 aUluo PISANESCHI PTB SP
56 EBERSILVA PDT RJ
57 ELlSEU RESENDE PFL MG
58 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
59 EULER RIBEIRO PFL AM
60 EURICO MIRANDA PPB RJ
61 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
62 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
63 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
64 FÉLIX MENBONÇA PTB BA
65 FERNANDO OINIZ PMDB MG

66 FETTER JÚNIOR PPB RS
67 FEU ROSA PSDB es
68 FRANCISCO GARCIA PFL AM
69 GEOVAN FREITAS PMDB GO
70 GERSON PERES PPB PA
71 GESSIVALDO ISAIAS PMDB PI
72 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
73 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
74 HUGOBIEHL PPB SC
75 IBER!: FERREIRA PPB RN
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76 INALDO LEITÃO
n JAIME MARTINS
78 JAIROAZI
79 JOÃO ALMEIDA
80 JOÃO HENRIQUE
81 JOÃO LEÃO
82 JOÃO MAGALHÃES
83 JOÃO PAULO
84 JOÃO RIBEIRO
85 JORGE COSTA
86 JORGE TADEU MUDALEN
87 JORGE WILSON
88 JOSe ALEKSANDRO
89 JOSÉ BORBA
90 JOSÉ CARLOS ELIAS
91 JOSÉ CARLOS VIEIRA
92 JOSÉ DE ABREU
93 JOSÉ JANENE
94 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
95 JOSÉ MILITÃO
96 JOSÉ PRIANTE
97 JOSÉ THOMAZ NONO
98 JOVAlR ARANTES
99 JÚLIO DELGADO
100 JUQUINHA
101 LAURA CARNEIRO
102 L~O ALCÂNTARA
103 L1NCOLN PORTELA
104 UNO ROSSI
105 LUCIANO CASTRO
106 LUIS BARBOSA
107 LuIs EDUARDO
108 LUIZ BITTENCOURT
109 LUIZ CARLOS HAULY
110 LUIZ PIAUHYLINO
111 MANOEL SALVIANO
112 MARCELO BARBIERI
113 MARCia FORTES
114 MARclO MATOS
115 MARCOS DE JESUS
116 MARCOS LIMA
117 MARISA SERRANO
118 MAX ROSENMANN
119 MEDEIROS
120 MENDES RIBEIRO FILHO
121 MUSSA DEMES
122 NEIVA MOREIRA
123 NELSON MARQUEZELLI

PSDB
PFL
PFL
PSDB
PMD.e
PSDB
PUDB
PT
PFL
PMOB
PMDB
PMOB
PSL
PMOB
PTB
PFL
PTN
PPB
PFL
PSOB
PMOB
PFL
PSOB
PMOB
PSOB
PFL
PSOB
PSL
PSOB
PFL
PFL
POT
PMOB
PSOB
PSOB
PSOB
PMOB
PSOB
PT
PSDB
PMOB
PSOB
PSOB
PFL
PMOB
PFL
POT
PTB

PB
MG
BA
BA
PI
BA
MG
SP
TO
PA
SP
RJ
AC
PR
ES
SC
SP
PR
PE
MG
PA
AL
GO
MG
(30

RJ
CE
MG
MT
RR
RR
RJ
GO
PR
PE
CE
SP
RJ
PR
PE
MG
MS
PR
SP
RS
PI
MA
SP
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124 NELSON MEURER PPB PR
125 NELSON OTOCH PSDB ce
126 NELSON PROENÇA PMDB RS
127 NEUTON LIMA PFL SP
128 NICE LOBÃO PFl MA
129 NILTON CAPIXABA PTB RO
130 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
131 ODfuo BALBINOm psoe PR
132 OSMÂNIO PEREIRA PMD8 MG
133 OSMAR SERRAGlIO PMDB PR
134 OSVALDO SOBRINHO PTB MT
135 PAULO KOBAVASHI PSDB SP
136 PAULO MOURÃO PSOB TO
137 PEDRO BITTENCOURT PFL SC
138 PEDRO CANEDO PSDB GO
139 PEDRO CHAVES PMOB GO
140 PEDRO CORRI:A ' PPB PE
141 PEDRO NOVAIS PMDB MA
142 PHILEMON RODRIGUES PL MG
143 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
144 RAFAEL GUERRA PSOB MG
145 RICARDO RIQUE PSDS PB
146 RITA CAMATA PMDB ES
147 ROB~RIOARAOJO PL RR
148 ROBERTO ARGENTA PHS RS
149 ROBERTO BALESTRA PPB GO
150 ROBERTO BRANT PFL MG
151 ROMEL ANIZIO PPB MG
152 ROMEU QUEIROZ PSDB MG
153 ROMMEL FEIJ6 PSDB CE
154 RONALDO CAIADO PFL GO
155 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG
156 RUBEM MEDINA PFl RJ
157 RUBENS BUENO PPS PR
158 RUBENS FURLAN PPS SP
159 SARAIVA FELIPE PMDB MG
160 SAULO PEOROSA PSDB BA
161 SERAFIM VENZON PDT SC
162 SÊRGIO REIS PSOB SE
163 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE
164 SILVIO TORRES PSOB SP
165 SIMÃO SESSIM PPB RJ
166 TELMO KIRST PPB RS
167 VICENTE CAROPRESO PSDB SC
168 VILMAR ROCHA PFL GO
169 VITTORIO MEDIOLI PSDS MO
170 WALDIR SCHMIDT PMDB RS
171 WELINTON FAGUNDE8 PSDS MT
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172 ZÉ GOMES DA ROCHA
173 ZENALDO COUTINHO
174 ZILA BEZERRA

PMDB
PSDB
PFL

Maio de 2000

GO
PA
AC

Assinaturas que Nio Conferem
1 DELFIM NETTO PPB SP
2 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
3 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
4 MATTOS NASCIMENTO PST RJ
5 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
6 REMI TRINTA PST MA
7 VICENTE ARRUDA PSDB CE
8 ZULAI~ COBRA PSDB SP

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ANTONIO JOAQUIM PSDB MT
2 ANTONIO JOSÉ MOTA PMDB CE

Assinaturas Repetidas
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
2 ANTONIO CAMBRAIA PSOS CE
3 AYRTON XER~ PPS RJ
4 CARLOS BATATA PSOB PS
5 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
6 DELFIM NETTO PPB SP
7 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
8 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
9 JÚLIO DELGADO PMOB MG
10 NELSON MARQUEZELLI PTS SP
11 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR
12 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG
13 SERAFIM VENZON POT se
14 WALDIR SCHMIDT PMDB RS
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Ofício n2 99/00
A Sua Senhor o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Brasília, 11 de maio de 2000

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado PAULO
MOURÃO E OUTROS, que "Inclui um inciso XXX no
art. 22 da Constituição Federal", contém número sufi
ciente de signatários, constando a referida proposi
ção de:

174 assinaturas confirmadas;

008 assinaturas não confirmadas;
002 deputados licenciados;

014 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. De Sou
za Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

1-direito civil, comercial, penal, processual, ele
itoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;

11 - desapropriação;
111- requisições civis e milita~es, em caso de imi

nente perigo e em tempo de guerra:
IV - águas, energia, informática, telecomunica

ções e radiodifusão;
V - serviço postal;

.....................................................................................
XXIX - propaganda comercial.

Parágrafo único. lei complementar poderá auto
rizar os Estados a legislar sobre questões especificas
das matérias relacionadas neste artigo.

Art. 23. E competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e
das instituições democráticas e conservar o patrimô
nio público:

11 - cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de defi
ciência;

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 12 A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 22 A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos 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 númer~ de ordem.

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

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
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§ 5º A matéria constante de proposta de emen- ta Lei, para o que deverão exigir a apresentação do
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser Certificado de Qualidade em Biossegurança de que
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati- trata o art. 6, inciso XIX, sob pena de se tornarem
va. co-responsáveis pelos eventuais efeitos advindos de
... seu descumprimento.

LEI N2 8.974, DE 5 DE JANEIRO DE 1995

Regulamenta os incisos II e V do §12

do art. 225 da constituição federal, estabe
lece normas para o uso das técnicas de
engenharia genética e liberação no meio
ambiente de organismos geneticamente
modificados, autoriza o poder executivo a
criar, no âmbito da presidência da repúbli
ca, a comissão técnica nacional de biosse
gurança, e dá outras providências.

Art. 12 Esta Lei estabelece normas de seguran
ça e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas
de engenharia genética na construção, cultivo, mani
pulação, transporte, comercialização, consumo, libe
ração e descarte de organismo geneticamente modi
ficado (OGM), visando a proteger a vida e a saúde do
homem, dos animais e das plantas, bem como o meio
ambiente.

Art. 22 As atividades e projetos, inclusive os de
ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecno
lógico e de produção industrial que envolvam OGM
no território brasileiro, ficam restritos ao âmbito de
entidades de direito público ou privado, que serão ti
das como responsáveis pela obediência aos precei
tos desta Lei e de sua regulamentação, bem como
pelos eventuais efeitos ou conseqüências advindas
de seu descumprimento.

§ 111 Para os fins desta Lei consideram-se ativi
dades e projetos no âmbito de entidades como sendo
aqueles conduzidos em instalações próprias ou os
desenvolvidos alhures sob a sua responsabilidade
técnica ou científica.

§ 2º As atividades e projetos de que trata este
artigo são vedados a pessoas físicas enquanto agen
tes autônomos independentes, mesmo que mante
nham vínculo empregatício ou qualquer outro com
pessoas jurídicas.

§ 32 As organizações públicas e privadas, nacio
nais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou
patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos
neste artigo, deverão certificar-se da idoneidade téc
nico-científica e da plena adesão dos entes financia
dos, patrocinados, conveniados ou contratados às
normas e mecanismos de salvaguarda previstos nes-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N5I 238, DE 2000

(Do Sr. lédio Rosa e Outros)

Inclui inciso no art. 451 da Constitui
ção Federal.

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

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1!! É acrescentado o inciso XI ao art. 24 da
Constituição Federal, com a seguinte redação:

"Art. 42 .

XI- preservação da qualidade ambiental.
"

Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

A Constituição brasileira já foi elogiada dispen
sado à questão ambiental.

Sabemos que, na prática, muito há ainda para
fazer, mas devemos todos - especialmente o Poder
Público - seguir afirmando a necessidade de prote
ção dos recursos naturais e buscando as melhores al
ternativas para o desenvolvimento.

Um ponto que consideramos positivo é o registro
dessa preocupação logo no artigo 42 do texto constituci
onal, que elenca os princípios que regem a República
Brasileira nas suas relações internacionais.

A inclusão do inciso aqui proposto, a par de afir
mação pública do compromisso brasileiro com a qua
lidade ambiental, irá pautar, necessariamente, a cele
bração de tratados e outros atos internacionais, pelo
que veremos o Brasil engajado na busca séria do de
senvolvimento ecologicamente equilibrado em escala
mundial.

Assim, espero o apoio para a aprovação da pre
sente PECo

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Depu
. tado lédio Rosa.
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Tipo da ProposiçAo: PEC

Autor da ProposiçAo: IÉDIO ROSA E OUTROS

Data de Apresentação: 10/05/00

Ementa: Inclui inciso no art. 4° da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOPRETrO PT RS
2 ADEMIR LUCAS PSDB MG
3 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
4 AIRTON CASCAVEL PPS RR
5 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
6 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ
7 ALEX CANZIANI PSDS PR
8 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
9 ALMEIDA DE JESUS PL CE
10 ALMIR SÁ PPB RR
11 ALOIZIO MERCAOANTE PT SP
12 ALOlzlO SANTOS PSDB ES
13 ANIBAL GOMES PMOB ce
14 ANTONiO CAMBRAIA PSOB CE
15 ANTONIO CAR!-0S KONDER REIS PFL se
16 ANTONIO FEIJÃO PST AP
17 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB MA
18 ANTONIO PALOeCI PT SP
19 ARLINDO CHINAGLlA PT SP
20 ARMANDO ABILIO PMDB PB
21 ARNON 'BEZERRA PSOB CE
22 ARYKARA PPB SP
23 ÁTILA LINS PFL AM
24 AUGUSTO FRANCO PSDB SE
25 AVENZOAR ARRUDA PT PB
26 AYRTON XER& PPS RJ
27 B.SÁ PSDB PI
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28 BADU PICANÇO PSDB AP
29 BEN-HUR FERREIRA PT MS
30 BETlNHO ROSADO PFL RN
31 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSOB MG
32 CAIORIELA PTB RS
33 CARLOS SANTANA PT RJ
34 CELCITA PINHEIRO PFL MT
35 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
36 CIRO NOGUEIRA PFL PI
37 CLOVIS VOLPI PSDB SP
38 COSTA FERREIRA PFL MA
39 DAMIÃO FELICIANO PMOB PB
40 DANILO DE CASTRO PSDB MG
41 DARCI COELHO PFL TO
42 DARCfslO PERONDI PMOB RS
43 De VELASCO PSL SP
44 DR. EVILÁSIO PSB SP
45 DR. HELENO PSOB RJ
46 ORo HÉLIO PDT . SP
47 DUllIO PISANESCHI PTB SP
48 EDUARDO BARBOSA PSOB MG
49 EDUARDO JORGE PT SP
50 ELISEU MOURA PPB MA
51 ELISEU RESENDE PFL MG
52 ENIOBACCI PDT RS
53 ESTHER GROSSI PT RS
54 EULER RIBEIRO PFL AM
55 EURICO MIRANDA PPB RJ
56 EURlpEOES MIRANDA POT RO
57 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
58 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
59 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
60 FERNANDO CORUJA PDT se
61 FERNANDO ZUPPO PDT SP
62 FETTER JÚNIOR PPB RS
63 FRANCISCO GARCIA PFL AM
64 GEOVAH FREITAS PMOB GO
65 GERALDO MAGELA PT DF
66 GERAlDO SIMOES PT BA
67 GESSIVALDO ISAIAS PMOB PI
68 GILBERTO KASSAB PFL SP
89 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
70 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
71 HAROLDO LIMA PCdoB BA
72 HELENILDO RIBEIRO PSDB Al
73 HERMES PARCIANELLO PMDB PR
74 IBER!: FERREIRA PPB RN
75 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG



Maio de 2000 DlMuO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
:

76 IÉDIO ROSA PMOB
77 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL
78 INALDO LEITÃO PSDB
79 JAIME MARTINS PFL
80 JAIR BOLSONARO PPB
81 JAIR MENEGUELLI PT
82 JANDIRA FEGHALI PCdaB
83 JAQUES WAGNER PT
84 JOÃO CALDAS PL
85 JOÃO COLAÇO PMDB
86 JOÃO COSER PT
87 JOÃO FASSARELLA PT
88 JOÃO HENRIQUE PMDB
89 JOÃO MAGALHÃES PMDB
90 JOÃO MAGNO PT
91 JOÃO MENDES PMOB
92 JOÃO SAMPAIO PoT
93 JOAQUIM BRITO PT
94 JOEL DE HOL.LANDA PFL
95 JONIVAL L.UCAS JUNIOR PFL
96 JORGE COSTA PMOB
97 JORGE PINHEIRO PMDB
98 JORGE TADEU MUDALEN PMOB
99 JOSÉ ALEKSANDRO PSL
100 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL
101 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL.
102 JOSÉ GENOINO PT
103 JOSÉ L1NHARES PPB
104 JOSÉ MACHADO PT
105 JOSÉ MILlTÃO PSOB
106 JOSÉ PIMENTEL PT
107 JOSÉ PRIANTE PMOB
108 JOSÉ RONALDO PFL
109 JÚLIO DELGADO PMDB
110 JÚLIO REDECKER PPB
111 JURANOIL JUAREZ PMOB
112 LAIRE ROSADO PMDB
113 LÉO ALCÂNTARA PSDB
114 L1NCOLN PORTELA PSL
115 LUIS CARLOS HEINZE PPB
116 LUIZ CARL.OS HAULY PSDB
117 LUIZ SÉRGIO PT
118 MARCELO BARBIERI PMDS
119 MÁRCIO MATOS PT
120 MARCOS ROLIM PT
121 MARIA ABADIA PSOS
122 MARIA DO CARMO LARA PT
123 MENDES RIBEIRO FILHO PMOS

RJ
AC
PB
MG
RJ
SP
RJ
BA
AL
PE
ES
MG
PI
MG
MG
RJ
RJ
AL
PE
BA
PA
DF
SI'
AC
RJ
SC
SI'
CE
SI'
MG
CE
PA
BA
MG
RS
AI'
RN
CE
MG
RS
PR
RJ
SI'
PR
RS
DF
MG
RS
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124 MILTON MONTI PM08
125 MILTONTEMER PT
128 MIRIAM REJO POT
127 MIRO TEIXEIRA POT
128 MOACIR MICHELETIO PMDB
129 MUSSA DEMES PFL
130 NEIVAMOREIRA POT
131 NELSON OTOCH PSOB
132 NILMARJO MIRANDA PT
133 NILSON PINTO PSDB
134 NILTON CAPIXABA PTB
135 ODILIO BAlBINOTTl PSOB
136 OLIVEIRA FILHO PSOB
137 osMANIO PEREIRA PMOB
138 OSMAR SERRAGLlO PMOB
139 OSVALDO REIS PMOB
140 OSVALDO SOBRINHO PTe
141 PAES LANDIM PFL
142 PAUDERNEY AVEUNO PFL
143 PAULOJOSt:GO~ PL
144 PAULO KOBAYASHI PSOS
145 PAULO LIMA PMDB
146 PAULO OCTÁVIO PFL
147 PAULO PAIM PT
148 PAULO ROCHA PT
149 PEDRO BITTENCOURT PFL
150 PEDROCELSO PT
151 PEDRO CHAVES PMDB
152 PEDRO VALADARES PSB
153 PEDRO WILSON PT
154 PHILEMON RODRIGUES PL
155 PROFESSOR LUIZINHO PT
156 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB
157 RENATO VIANNA PMDB
158 RICARDO FERRAÇO PSOB
159 RICARDO IZAR PMOB
180 RICARDO RJQUE PSOB
161 RoaéRIO ARAúJO PL
182 ROBERTO ARGENTA PHS
183 ROMELANIZIO PP8
184 RONALDO VASCONCELLOS PFL
185 RUBENS BUENO PPS
188 RUBENS FURLAN PPS
167 SAlATlEl CARVALHO PMOB
188 SERAFIM VENZON PDT
169 ~GIO BARCELLOS PFL
170 S~GIOCARVALHO PSD8
171 SeRGIO GUERRA PSDB

SP
RJ
RJ
RJ
PR
PI
MA
CE
MG
PA
RO
PR
PR
MG
PR
TO
MT
PI
AM
RS
SP
SP
DF
RS
PA

se
DF
GO

SE
GO
MG
SP
CE
se
es
SP
PB
RR
RS
MG
MG
PR
SP
PE
se
AP
RO
PE
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172 SI:RGJO NOVAIS PSB
173 SÉRGIO REIS PSDS
174 SlLAS BRASILEIRO PMOB
175 UBIRATAN AGUIAR PSDB
176 URSICINO QUEIROZ PFL
177 VILMAR ROCHA PFL
178 VIRGILlO GUIMARÃES PT
179 VJTTORJO MEDIOLl PSOB
180 WAGNER SALUSTIANO PPB
181 WALDIR SCHMIDT PMDB
182 WALFRIDO MARES GUIA PTB
183 WALTERPINHEIRO PT
184 WELlNTON FAGUNDES PSDS
185 WELLINGTON DIAS PT
186 WERNER WANDERER PFL
187 WILSON BRAGA PFL
188 YVONILTON GONÇAlVES PPB
189 ZENALDO COUTINHO PSDB
190 ZJLA BEZERRA PFL
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CE
se
MG
CE
BA
GO
MG
MG
SP
RS
MG
BA
MT
PI
PR
PB
BA
PA
AC

Assioaturas que Nio Comerem
1 ANTONIO JORGE PTB TO
2 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
3 EMERSON KAPAZ PPS SP
4 FERNANDO GABEIRA PV 'RJ
5 GASTÂOVIEIRA PMDB MA
6 GEDDEl VIEIRA LIMA PMOB BA
7 LUIS BARBOSA PFL RR
8 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
9 MATTOSNASCIMENTO PST RJ
10 NelSON MARCHEZAN PSOB RS
11 NICE LOBAo PFL MA
12 PINHEIRO LANDIM PMOB ce
13 ROBERTO BRANT PFL MG
14 SlLAS cAMARA PTB AM
15 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO

Assioaturas de Deputados(as) Llceneiados(as)
1 ANTONIO JOSÉ MOTA PMOB CE
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Assinaturas Repetidas
1 AGNELO QUEIROZ pedoS DF
2 ALMIR sÁ PPB RR
3 ANIBAL GOMES PMDB CE
4 CAIO RfELA PTB RS
5 COSTA FERREJRA PFL MA
6 DARCfslO PERONDI PMOB RS
7 DUILIO PISANESCHI PTB SP
8 EDUARDO BARBOSA PSOB MG
9 FERNANDO CORUJA POT se
10 FETTER JÚNIOR PPB RS
11 FRANCISCO GARCIA PFL AM
12 GASTÃO VIEIRA PMOB MA
13 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
14 tÉDIO ROSA PMDB RJ
15 JOSÉ MILITÃO PSOB MG
16 JÚLIO DELGADO PMDB MG
17 MENDES RIBEIRO FJLHO PMDB RS
18 NEIVA MOREIRA PDr MA
19 PAULO PAIM PT RS
20 PEDRO WILSON PT GO
21 S~RGIO GUERRA ,PSDB PE
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OHeio n2 107/00
A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Brasília, 16 de maio de 2000

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado IÉDIO ROSA
E OUTROS, que "Inclui inciso no art. 42 da Consti
tuição Federal", contém número suficiente de signa
tários, constando a referida proposição de:

190 assinaturas confirmadas;
015 assinaturas não confirmadas;
001 deputado licenciado;
021 assinaturas repetidas;
001 assinatura ilegível.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TITULO I
Dos Princípios Fundamentais

....................................................................................
Art. 42 A República Federativa do Brasil rege-se

nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:

I - independência nacional;
11 - prevalência dos direitos humanos;
11I - autodeterminação dos povo~

IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI- defesa da paz;
VII - solução pacífica dãs conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progres·

so da humanidade;
X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do
Brasil buscará a integração econômica, política, so·
eial e cultural dos povos da América latina, visando

a formação de uma comunidade latino·amerieana de
nações.
.........................................................·····.·········••.··•.•··.·.11

TíTULO 11I
Da Organização do Estado

CAPíTULO 1\
Oa Unlao

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis
trito Federal legislar concorrentemente sC?bre:

XI - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da

saúde;
~. , .

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO 1
O-o Poder Legislativo

- ,.....................................................................................
SEÇÃO VIII

Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 1\
Da Emenda à Constituição

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

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111-de mais da metade das Assembléias Legislati

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
urna delas, pela maioria relativa de seus membros. ,

§ 112 A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 22 A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

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

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



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 239, DE 2000

(Do Sr. Hugo Biehl e Outros)
I
Acrescenta inciso ao art. 22 da

Constituição Federal.
(À Comissão De Constituição e Justiça

e de Redação.)

A PEC aditiva apresentada adiciona ao Capítu
lo 11, do Estado da Organização do Estado, um novo
inciso ao art. 22 da Consituição Federal com a se
guinte redação e forma:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

I - direito civil e militares etc.,
"Alimentos, na área de produção, consumo e

defesa da saúde."

Justificação

A Constituição Federal de 17 de outubro de 1969,
em seu art. f3Sl, inciso XVII, alíneas c e d , atribuía com
petência exclusiva para legislar sobre normas de de
fesa e proteção da saúde produção e consumo.

Este critério adotado pelo constituinte de 1969,
permitia uma harmonização de âmbito nacional, em
matéria de tão alta relevância como é a saúde pública,
em especial na área de alimentos e, nas respectivas
normas que regem a fiscalização e inspeção de seus
processos de produção e consumo.

Infelizmente, o constituinte de 1988, não levando
em consideração que, em ternas dessa natureza, é de
toda conveniência que a competência se restrinja ao
âmbito federal, evitando. deste modo, que a legislação
diferenciada ou conflitante entre União e Estado acarre
te divercionismos inconvenientes a nível federal, optou
por caminho diverso, estabelecendo no art. 24, incisos
V e XII, da atual Constituição Federal, o critério da com
petência concorrencial entre União e Estados para le
gislarsobre "produção econsumo" e"proteção edefesa
da saúde", incluindo também a área de alimentos.

Ocorre que, a opção por este critério, vem permi
tindo a promulgação de uma enorme profusão de nor
mas, principalmente em âmbito estadual e municipal,
tomando economicamente inviável e materialmente im-
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I - a forma federativa de Estado; possível produzir alimentos que atendam a padrões
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico; diferentes em Estados e Municípios.

111 - a separação dos Poderes' Acresce notar que atualmente existe uma grande
IV - os direitos e garantias ind~iduais concentração de alimentos.industrialiUidos, produz~dos
g' • por empresas, que tem umdades produtoras em drver-

. . § 5 A ma~éna con~nt~ de preposta de eme~a sos estados, sendo impraticável atender inúmeras Ie-
rejeitada ou haVida por prejudicada nao pode ser objeto gislações diferenciadas.
de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ora, sem a unificação e coerência das normas, o
.................................................................................... processo produtivo corre o risco de ser gravemente afe-
............... tado em nível regional ou nacional, com severas conse

qüências para o consumidor, sem mencionar ainda as
dificuldades para implantação de acordos internaciona
is, como é o caso do Mercosul.

Talvez o estímulo que tenha influenciado o legisla
dor de 1988 a optar por uma posição que gera tanta
controvérsia, encontre razão no sistema único e des
centralizado de saúde previsto nos artigos 196 e se
guintes da Constituição Federal.

Ressalte-se, entretanto, que atribuir competên
cia única à União para legislar em matéria de "prote
ção e defesa da saúde" e de "produção e consumo"
em matéria de alimentos,. em nada prejudica a siste
mática adotada pelo Título VII capítulo 11, seção 11 
Da saúde, da atual Constituição Federal, muito ao
contrário, os procedimentos harmonizados em nível
federal poderiam ser descentralizados uniformemen
te, com direção única em cada esfera de governo,
mas com supervisão de um único comando que, no
caso, seria a União.

Assim, com base nessa análise, recomenda-se
que os legisladores resguardem o conjunto de concei
tos básicos na área de alimentos que devem sempre
estar presentes em qualquer norma legal que tenha por
objetivo a padronização, formulação, autorização, rotu
lagem, registro, transporte, armazenagem, fiscalização
ou inspeção de alimentos, a saber:

1. Padronização única para alimentos. O PIQ 
Padrão de Identidade e Qualidade deve ser estabele
cido por um único órgão federal e com validade para
todo o território nacional.

2. Registro único, quando for o caso, para ali
mentos em órgão federal.

3. Regras bromatológicas de caráter nacional
para armazenagem, transporte, embalagem e rotu
lagem de alimentos, eliminando-se exigências es
pecíficas para que estes possam ser produzidos ou
comercializados em determinados Estados ou Mu
nicípios.

4. Permissào ou proibição nacional para utiliza
ção de aditivos intencionais, incidentais, coadjuvan
tes de tecnologia, bem como limites máximos de resí
duos de qualquer natureza.

5. Procedimentos padronizados, em nível nacio
nal, para inspeção no local de produção ou fiscaliza
ção em ponto de venda, ainda que tal atividade seja
exercida por autoridade municipal, estadual ou fede-
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ral. É de fundamental importância que os procedi- com danos irreparáveis para o produto, quando divul-
mentos de coleta de amostras para exames descre- gadas pela imprensa.
vam as condições em que os produtos são encontra- 8. Apoio aos esforços para a adequada concreti-
dos, principalmente no diz respeito a armazenagem zação do Mercado Comum do Sul (Mercosul), defen-
frigorificada e prazo de validade para alimentos com dendo uma legislação bromatológica provisória harmô-
recomendações especiais. nica, baseada sempre no princípio das regras vigentes

6. Proibição de duplicidade de fiscalização ou no país de de~t!~o do produto, sem embargo da adoção
inspeção em idêntico níveis. A simultaneidade de fis- de regras definitivas no momento oportuno.
calização por autoridades municipal, estaduais e fe- 9. Padronização de normas relacionadas a no-
derais, ou por autoridades de diferentes ministérios vos alimentos e ingredientes, por exemplo, alimentos
ou secretarias, representa dispersão de esforços e re- oriundos de biotecnologia e de irradiação.
cursos, além de tumultuar o processo produtivo dos Diante do exposto e tendo em vista os benefíci-
alimentos. E necessário que um único órgão fiscalize os que advirão desta proposta, peço aos nobres de-
cada etapa do processo. putados e senadores o apoio necessário à aprovação

7. Normas analíticas e planos de amostragem da mesma.
uniformes para alimentos, com métodos laboratoriais Sala das Sessões,1Ode maio de 2000. - De-
padronizados, evitando-se resultados divergentes putado Hugo Biehl.

CÂJMrAR.A DOS JD>El?DTAJD>OS J
SGlv.l - SEC.AP (7503) Conferência de Assina-=uras
17/0S/00 12:S4:S3

Tipo da ProposiçAo: PEC

Au1:or da ProposiçAo: HUGO BIEHL E OUTROS

Da1:a de ApretllentaçAo: 10/0S/00

Ernen1:a: Acrescen'ta inciso ao Art. 22 da Constit:uição Federal..

Possui Assina1:uras Suflcien1:es: STho1:

To1:als de Assinamras: Conflrmadas 171
Nao Conferem 001
Licenciados ! 005
Repetidas 002
Ilegrvels ; 000
tRetlradas 000

Assinamras ConfirID.adas
1 ABELARDO LUPION
2 ADEMIR LUCAS
3 AFFONSO CAMARGO
4 AGNELO QUEIROZ
5 AIRTON DIPP
6 ALBÉRICO CORDEIRO
7 ALBÉRICO FILHO
8 ALBERTO FRAGA
9 ALBERTO GOLDMAN
10 ALBERTO MOURÃO
11 ALCESTE ALMeiDA
12 ALCEU COLLARES
13 ALCIONE ATHAVDE
14 ALDIR CABRAL
15 ALEX CANZIANI
16 ALMEIDA DE JESUS
17 ANGELA GUAOAGNIN
18 ANIBAL GOMES
19 ANIVALDO VALE
20 ANTONIO CAMBRAIA
21 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
22 ANTONIO DO VALLE
23 ANTONIO JORGE
24 ARACELV DE PAULA
25 ARMANDO ABILIO
26 ARVKARA
27 AUGUSTO FRANCO

PFL
PSOB
PFL
PCdoB
PDT
PTa
PMDB
PMDB
PSOB
PMOB
PMDB
POT
PPS
PseB
PSDe
PL
PT
PMoe
,PSPs
PSDS
PFL
iPMDS
PTB
pFL
PMDB
PPB
PSDB

PR
MG
PR
DF
RS
AL
MA
DF
SP
SP
RR
RS
RJ
~.J

PR
oI='
'SP
oé
opA

CE
SC
Me;'
TO
MG
PB
SP
SE
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28 AUGUSTO NARDES PPB RS
29 BETINHO ROSADO PFL RN
30 BISPO WANDERVAL PL SP
31 BONIFACIO DE ANDRADA PSDS MG
32 CABO JÚLIO PL MG
S3 CAIO RtELA PTB RS
34 CARLOS BATATA PSDB PE
35 CaCITA PINHEIRO PFL MT
36 CLEONÂNCIO FONSECA PPB SE
37 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
38 CORIOLANO SALES PMDB BA
39 CUNHA BUENO PPS SP
40 DARCI COELHO PFl TO
41 DE VElASCO PSL SP
42 DELFIM NETTO PPB SP
43 DILCEU SPERAFICO PPB PR
44 DR. BENEDITO DIAS PPB Ar'
45 DR. EVILÁSIO PSB SP
46 DR. HÉLIO PDT SP
47 EDINHOBEZ PMOB se
48 EDMAR MOREIRA PPB MG
49 EDUARDO BARBOSA PSOB MG
50 EDUARDO CAMPOS PSB PE
51 EULER RIBEIRO PFL AM
52 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
53 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
54 F~LIXMENDONÇA PTB BA
55 FERNANDO CORUJA POT se
56 FERNANDO DINIZ PMDB MG
57 FERNANDO GABEIRA PV RJ
58 FERNANDO GONÇAlVES PrB RJ
59 FETIER JÚNIOR PPB RS
60 FEUROSA PSDB ES
61 FRANCISCO RODRIGUeS PFL RR
62 GERMANO RlGOTTO PMOB RS
63 GERSON PERES PPB PA
64 GERVAsIO SILVA PFL SC
65 GESSIVAlDO ISAIAS PMDB PI
66 GILBERTO KASSAB PFL SP
67 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
68 HUGOBIEHL PPB SC
69 IARA BERNARDI PT SP
70 IBERê FERREIRA PPB RN
71 JNACIO ARRUDA PCdoB CE
72 INALOO LEITÃO PSOB PB
73 IRISSIMOes PTB PR
74 JAIME MARTINS PFL MG
75 JAIR BOLSONARO PPB RJ
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76 JOÃO FASSARELLA PT MG
77 JOÃOLEÂO PSOS SA
78 JOÃO MATOS PMDB se
79 JOÃO MENDES PMOB RJ
80 JOÃO PAULO PT SP
81 JOÃO PfZZOLAITI PPB SC
82 JOÃO RIBEIRO PFL TO
83 JOÃO TOTA PPB AC
84 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
85 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
86 JOSJ: ALEKSANDRO PSL AC
87 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ
88 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC
89 JOSÉ DE ABREU PTN SP
90 JOSÉ (NOIO PMOB SP
91 JOSÉ UNHARES PPB CE
92 JOSÉ LOURENÇO PFL BA
93 JOSÉ MACHADO PT SP
94 JOSÉ MILlTÃO PSOB MG
95 JOSÉ RONALDO PFL BA
96 JOSÉ THOMAZ NONO PFL AL
97 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
98 JOVAIR ARANTES psos GO
99 JÚLIO REDECKER PPB RS
100 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
101 JUQUINHA PSDB GO
102 lINO ROSSI PSDB MT
103 LUCIANO CASTRO PFl RR
104 LUCIANO PIZZATTO PFL PR
105 LUIS BARBOSA PFl RR
106 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
107 Luis EDUARDO PDT RJ
108 LUIZ BITTENCOURT PMOB GO
109 LUIZ CARLOS HAULY PSOS PR
110 MARCELO BARBIERI PMOB SP
111 MARclO BITIAR PPS AC
112 MÁRCIO MATOS PT PR
113 MARCONDES GADELHA PFL P8
114 MARCOS CINTRA PL SP
115 MARCOS DE JESUS PSDB PE
116 MARCOS LIMA PMOB MG
117 MARIA ABADIA PSDB DF
118 MARISA SERRANO PSOB MS
119 MAX ROSENMANN PSOB PR
120 MEDEIROS PFl SP
121 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB RS
122 MOACIR MICHELETTO PMOB PR
123 NEIVAMOREI~ PDT MA
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"'124 NELSON MARQUEZELLI
125 NELSON MEURER
126 NELSON OTOCH
., 27 NORBERTO TEIXEIRA.
128 ODELMO LEAo
"'129 OOILIO BALBINOTTI
130 OSMÂNIO PEREIRA
13"'1 OSMAR SERRAGLIO
132 OSVALDO BIOLCHI
"'133 OSVALDO REIS
"134 PAULO KOSAVASHI
135 PEDRO BITTENCOURT
136 PEDRO CHAVES
137 RAFAEL GUERRA
138 RAIMUNDO COLOMBO
"'139 RENATO VIANNA
140 RICARDO BARROS
14"'1 RICARDO RIQUE
"'142 ROBERTO ARGENTA
143 ROBERTO BALESTRA.
"'144 ROBERTO ROCHA
'146 RODFUGO MAIA
"'146 ROLAND LAVrGNE
147 ROMEL ANrZIO
148 ROMEU QUEIROZ
149 RONALDO CAIADO
1S0 RONALDO VASCONCELLOS
151 RUBENS BUENO
:I 52 RUBENS FURLAN
"'!53 SANTOS FILHO
1 e4 SAULO PEDROSA
1155 SERAFIM VENZON
156 a~RGIOBARROS
167 S~RGIONOVAIS
... 58 S~RGIOREIS
"159 SEVERINO CAVALCANTI
160 alLAS BRASILEIR.O
181 SIMAo SeSSIM
182 SVNVAL GUAZZELL.I
"'183 TELMO KIRST
.. 84 TETII!: BEZERRA
"tSS UBIRATAN AGUIAR
.. OS VICENTE CAROPRESO
.. 67 VITTORIO MEDIOLI
168 VVAGNER SALUSTIANO
169 VVALOIR SCHMIOT
1 70 VVELINTON FAOUNDES
17"'1 VVERNER '\NANDERER

PTB
PPB
PSDB
PMDB
PPS
PSDS
PMDS
PMOS
PMOa
PMOB
PSCB
PFL
PMOB
psce
PFL
PMOB
PPB
PSDS
PHS
PPB
peDS
PTB
PFL
PPB
pecs
PFL
PFL
PPS
PPS
PFL
PSDS
POT
PSCS
PSB
PSCS
PPB
PMDB
PPB
PMOS
PPB
PMDB
PSDS
PSDe
PSDS
PPB
PMOB
PSDB
PFL
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CE
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Ma
PR
MG
PR
RS
TO
SP
SC
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SC
PR
PS
RS
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BA
MO
MG
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MO
PR
SP
PRo
BA
SC
AO
ce
se
PE
MG
R...J
Ra
RS
MT
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se
MG
SP
RS
MT
PR

1

A ••lna.1:ura.. que Nilo Con:ferellD.
JURANOIL .JUAREZ PMOB AP

Assf:na-=Uras de Depu:t:ados(as) Licenclado.(aa)
"I ANTONIO -JOSÊ MOTA PMDB ce
:2 CARLOS MELLES PFL MO
:3 CORNÉLJO RIBEIRO PDT R..J
... FREIRE JÚNIOR PMOB TO
5 IVANIO GUERRA PFL PR

'1
2

As~~•• Repetldas
HUGO ElIEHL PPB
JAIR aOLSONARO PPB
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Ofreia nli 108/00
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

BrasOia, 17 de maio de 2000

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Hugo Biehl e
outros, que "Acrescenta inciso ao art. 22 da Constitui
ção Federal", contém número suficiente de signatári
os, constando a referida proposição de:

171 assinaturas confirmadas;
001 assinatura não confirmada;
005 deputados licenciados;
002 assinaturas repetidas.
Atenc10samente, - Cláudia Neves C. de Sou

za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TrTULO 111
Da Organlzaçio do Estado

CAPrTULO 11
Da União

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

1-direito civil, comercial, penal, pltlcessual, ele
itoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;

11 - desapropriação;
111- requisições civis e militares, em caso de imi

nente perigo e em tempo de guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunica

ções e radiodifusão;
V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e

garantias dos metais;
VII- polrtiea de crédito, cAmbio, seguros e trans

ferência de valores;

VIII - comércio exterior e inferestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transpor-

tes;
x- regime dos portos, navegação lacustre, flu

vial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII- jazidas, minas, outros recursos minerais e

metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV - populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradi

ção e expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de em

prego e condições para o exercício de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério PÚ

blico eda Defensoria Pública do Distrito Federal e dos
Territórios, bem como organização administrativa
destes;

XVIII- sistema estatístico, sistema cartográfico
e de geologia nacionais;

XIX - sistemas de poupança, captação e garan
tia da poupança popular;

XX - sistemas de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos,

material bélico, garantias, convocação e mobilização
das polícias militares e corpos de bombeiros milita
res;

XXII- competência da polícia federal edas polí-
cias rodoviária e ferroviária federais;

XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes ebases da educação nacional;
XXV - registros públicos;
XXVI- atividades nucleares de qualquer nature-

za;
XXVII - normas gerais de licitação e contrata

ção, em todas as modalidades, para as administra
ções públicas diretas, autárquicas e fundacionais da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obede
cido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista, nos ter
mos do art. 173, § 12, 111;

*Inciso XXVII com redação dada pela Emenda Constitucio
nal n1l 19, de 4-6-1998.

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX - propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá auto

riZár os Estados a legislarsobre questões específicas
dascmatérias relacionadas neste artigo.

Art. 23. É competência comum da União, dos
Estaclós, do Distrito Federal e dos Municípios:



CAPfTULO II
Da Seguridade Social

SEÇÃO 11
Da Saúde

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econô
micas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação. -

Art. 197. São de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor,
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscali
zação e controle, devendo sua execução ser feita di
retamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.
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I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e VIII - responsabilidade por dano ao meio ambi-
das instituições democráticas e conservar o patrimô- ente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artrsti-
nio público; co, estético, histórico, turrstico e paisagrstico;

" - cuidar da saúde e assistência pública, da IX - educação, cultura, ensino e desporto;
proteção e garantia das pessoas portadoras de defi- X - criação, funcionamento e processo do juiza-
ciência; do de pequenas cáusas;

111 - proteger os documentos, as obras e outros XI - procedimentos em 'matéria processual;
bens de valor histórico artístico e cultural, os monu- XII - previdência social, proteção e defesa da
mentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios ar- saúde;
queológicos; XIII- assistência jurrdica e defensoria pública;

IV - impedir a evasão, a destruição e a desca- XIV - proteção e integração social das pessoas
racterização de obras de arte e de outros bens de va- portadoras de deficiência;
lor histórico, ahístico ou cultural; XV - proteção à infâ,ncia e à juventude;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à XVI- organização, garantias, direitos e deveres
educação e à ciência; das polícias civis.

VI - proteger o meio ambiente e combater a po- § 111 No âmbito da legislação concorrente, a
luição em qualquer de suas formas; competência da União limitar-se-á a estabelecer nor-

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; mas gerais.
VIII- fomentar a produção agropecuária e orga- § 20 A competência da União para legislar sobre

nizar o abastecimento alimentar; normas gerais não exclui a competência suplementar
IX - promover programas de construção de mo- dos Estados.

radias e a melhoria das condições habitacionais e de § 311 Inexistindo lei federal sobre normas gerais,
saneamento básico; os Estados exercerão a competência legislativa ple-

X - combater as causas da pobreza e os fatores na, para atender a suas peculiaridades.
de marginalização, promovendo a integração social § 4

Q
,A superveniênci~ ~e.lei fede.ral sobre nor-

dos setores desfavorecidos' mas gerais suspende a eflcacla da lei estadual, no

XI - registrar, acomp~nhar e fiscalizar as con- que lhe for contrário.
cessões de direitos de pesquisa e exploração de re- .

cursos hídricos e minerais em seus territórios; TrrULO VIII
XII - estabelecer e implantar política de educa- Da Ordem Social

ção para a segurança do trânsito.
Parágrafo único. Lei complementar fixará nor

mas para a cooperação entre a União e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âm
bito nacional.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis
trito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico e urbanístico;

11 - orça~ento;

11\ - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação

da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico e paisagístico;



e;

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que
lhes confere o art. 3º do Ato Institucional n216, de 14
de outubro de 1969, combinado com o § 12do art. 22

do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968,

Considerando que, nos termos do Ato Comple
mentar nº 38, de 13 de dezembro de 1968, foi decre
tado, a partir dessa data, o recesso do Congresso Na
cional;

Considerando que, decretado o recesso parla
mentar, o Poder Executivo Federal fica autorizado a
legislar sobre todas as matérias conforme o disposto
rio § 12 do art. 2º do Ato Institucional nº5, de 13 de de
zembro de 1968;

Considerando que a elaboração de emendas à
Constituição, compreendida no processo legislativo (art.
49, I), está na atribuição do Poder Executivo federal;

Considerando que a Constituição de 24 de jane
iro de 1967, na sua maior parte, deve ser mantida,
pelo que, salvo emendas de redação, continuam inal
terados os seguintes dispositivos: art. 1º e seus §§ 12,

2º e 32 ; art. 2º; art. 3º; art. 42 e itens 11, IV e V; art. 52; art.
6º e seu parágrafo único; art. 7º e seu parágrafo único;
art.8º, seus itens I, 11, 11I, V, VI,VII e suas alíneas a, c,
e d, VIII, IX, X, XI, XII, XV e suas alíneas a, b, c e d,
XVI, XVII e suas alíneas a, d, e, f, g, h, j, I, m, n, 0, p, q,
r, t, U e v e § 22; art. 9º e seus itens I e 11I; art. 10 e seus
itens I, 11, IV, V e alíneas a, b, e c, VI, VII e suas alíne
as a, b, d, e, f e g; art. 11 seu, § 1º e suas alíneas a, b
e c, e seu § 22 ; art. 12 e seus itens I e 11, e seus §§ 12,
2º e 32; art. 13 e seus itens I, 11, 11I e IV e seus §§ 22, 32

e 52; art. 14; art. 15; art. 16, seu item 11 e suas alíneas a
e b, e seus §§ 1º e suas alíneas a e b, 32e suas alíne
as a e b, e 52; art. 17 e seus §§ 1º e 3º; art. 19 e seus
itens I e 11, e seus §§ 12 , 2º, 4º, 5º e 6º; art. 20 e seus
itens I e 11I e suas alíneas a, b, c e d; art. 21 e seus
itens I, 11 e 11I; art. 22 e seus itens 11I, VI e VII e seus §§
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Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compre-
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e endido o controle de seu teor nutricional, bem como
constituem um sistema único, organizado de acordo bebidas e águas para consumo humano;
com as seguintes diretrizes: VII- participar do controle e fiscalização da pro-

I - descentralização, com direção única em dução, transporte, guarda e utilização de substâncias
cada esfera de governo; e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

11- atendimento integral, com prioridade para as VIII - colaborar na proteção do meio ambiente,
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços as- nele compreendido o do trabalho.
sistenciais; .

111 - participação da comunidade. . .

Parágrafo único. O sistema único de saúde será EMENDA CONSTITUCIONAL
financiado, nos termos do art. 195, com recursos do N2 1, DE 17 DE OUTUBRO DE 1969 (*)
orçamento da seguridade social, da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, além de ou
tras fontes.

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa
privada.

§ 12As instituições privadas poderão participar
de forma complementar do sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 22É vedada a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições privadas
com fins lucrativos.

§ 3º É vedada a participação direta ou indireta
de empresas ou capitais estrangeiros na assistência
à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

§ 42 A lei disporá sobre as condições e os requi
sitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e
substâncias humanas para fins de transplante, pes
quisa e tratamento, bem como a coleta, processa
mento e transfusão de sangue e seus derivados, sen
do vedado todo tipo de comercialização.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete,
além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produ
tos e substâncias de interesse para a saúde e partici
par da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

\I - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalha
dor;

11I - ordenar a formação de recursos humanos
na área de saúde;

IV - participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico;

V - incrementar em sua área de atuação o de
senvolvimento científico e tecnológico;
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CAP(TULO 11
Da União

Art. 8" Compete à União:

CONSTITUIÇAo DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TfTULO I
Da Organização Nacional

CAPrTULO I
Disposições Preliminares

Art. 12 O Brasil é uma República Federativa,
constituída.
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1li e 411; art. 23; art. 24 e seu § 72; art. 25 e seus itens I as a eb, e seus §§ 211 a 5!l; art. 134e seu § 111; art. 135;
e 11, e seus §§ 12, alínea a, e 22; § 311 do art. 26; art. 28 art. 136 e seus ítens I, 11, alínea b, 111, IV, seu § 11:1 ealí-
e seus itens I, 11 e 111 e seu parágrafo único e alíneas a neas a, b e c, e seus § 22e 62: art. 137; § 11:1 do art.
e b; art. 29; art. 30; § 32do art. 31; art. 33; § 52 do art. 138; art. 139; art. 140 e seus ítens I, alíneas a, b e c, e
34; art. 36 e seus itens I, alíneas a e b, e li, alíneas a, li, alíneas a e b e n"'1, 2 e 3; art. 141 e seus itens, I, 11
b, c e d; art. 37 e seu item I; § 21:1 do art. 38; art. 39; § 12 e 111; art. 142 e seus §§ 1!l, 2!l e 311, alrneas a, b e c; alr-
e 22do art. 40; § 12do art. 41 ; art. 42 e seus ítens I e 11; neas b, e c do item 11 do art. 144; art. 145 e seu pará-
§§ 12e 22do art. 43; art. 44, seus itens I e li, e seu pa- grafo úníco ealíneas a, b e c; art. 149 e seus itens I, 11,
rágrafo único; itens 111, IV eV do art. 45; art. 46 e seus 111, IV, V, VI eVIII; art. 150 e seus §§ 12a 72, gll 10,12
itens 1,11, V, VII e VIII; art. 47 e seus itens I, 11, 111, IV, V, a 17,19 e 20,23 a 27,30 a32,34 e35; art. 152 e seus
VI e VIII; art. 48; art. 49 e seus itens I a VII; art. 50 e itens I e li, e seus §§ 12, 22, alfneas a, a f e 32; art. 153
seus itens I e li, e seus §§ 12e 211; art. 52; art. 53; art. e seu § 12; art. 154; art. 155; art. 156; itens I, 11, 111, IV e
54 e seus §§ 22, 32e 52; art. 55 e seu parágrafo único VI do art. 157 e seus §§ 22, 32, 42, 52, 72, 82, 92 e 10;
e item I; art. 56; art. 57 e seu parágrafo úníco; art. 58 e art. 158 e seus ítens I a XV e XVIII a XXI, e seu § 12;
seu ítem I, e seu parágrafo único; art. 59 e seu pará- art. 159 e seus §§ 12e 22; art. 160 e seus itens I, 11 e 111;
grafo único; art. 60 e seus itens I, 11 e 111, e seu pará- art. 161 e seus §§ 12a 411; art. 162; art. 163 e seus §§
grafo único e alíneas a e b; art. 61 e seus §§ 112 e 22; 12e 32; art. 164 e seu parágrafo único; art. 165 e seu
§§ 4252 do art. 62; art. 63 e seu ítem I e seu parágrafo parágrafo único; art. 166 e seus itens I, 11 e 111, e seus
único; art. 64 e alínea b e c de seu § 11:1 e seu § 21:1; §§ §§ 12e 22; art. 167 e seus § 11:1, 21:1 e 31:1; §§ 11:1, 21:1 311 e
11:1 e 52 do art. 65; art. 67 e seu § 12; § 42do art. 68; art. seus itens Ia V, do art. 168; art. 169 e seus §§ 11:1 e 22;
69 e seu § 2º e alíneas a, b e e; art. 71 e seus parágra- parágrafo único do art. 170; art. 171 e seu parágrafo
fos; art. 72 e seus itens I, 11 e 111; art. 73 e seus §§ 11:1, único; e art. 172 e seu parágrafo único;
22,32 e 412, alíneas a, b e e do § 52 e §§ 61:1, 7ll e 81:1; art. Considerando as emendas modificativas e su-
74; § 32do art. 76; art. 77 e seus § 111 e 22; art. 78 e pressivas que, por esta forma, são ora adotadas
seus §§ 12e 22; art. 79 caput; art. 80; art. 81; art. 82; quanto aos demais dispositivos da Constituição, bem
art. 83 e seus itens I, li, 111, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, como as emendas aditivas que nela são introduzidas;
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX; art. 84 e seus Considerando que, feitas as modificações men-
itens I a VII, e seu parágrafo único; art. 85 e seus pa- cionadas, todas em caráter de Emenda, a Constitui-
rágrafo art. 87 e se~s itens I, 11 e 111;. art. 89;.art. 90 e ção poderá ser editada de acordo com o texto que
seu § 22; art. 91 e ahneas a, b ec do item 11 e Item 111, e adiante se publica,
parágrafo ~n!co; art. 92 e seus §§ 1:e 22; art. 93 e seu Promulgam a seguinte Emenda à Constituição
par~grafo umco; art. 94 e s~us §§ 1 ,e 3ll; art. 9.5 e s;u de 24 de janeiro de 1967:
§ 2 ; art. 96; art. 97 e seus Itens I a IV, e seus §§ 1 a 1:1 C .. - d d' . d 1967
311; art. 99 caput; art. 100 e seus itens 1, 11 e 111 e seu § Art. ~ A onstltulçao. e 24 e J~nelro e
11:1; art. 101 e seus itens I, alíneas a e b, li, e seus §§ pass~a vigorar com a s~umt~ redaçao: ~
12, 22e 32; § 22do art. 102; art. 103 e seus itens I e 11, e O Congresso NaCional, Invoc~ndo a proteçao
seu parágrafo único; art. 105 e seu parágrafo único; de Deus, decreta e promulga a segumte
art. 107 e seus itens Ia V; art. 108 e seus itens Ie 11
seus §§ 12e 22; art. 109 e seus itens 1,11 e 111; art. 110 e
seus itens I, 11 e 111; art. 111; art. 112 e seus §§ 12e 22;
art. 114 e seu item I, alíneas f, g, j, 1, m e n, ítem 11, alí
nea c, alíneas a, b e c do item 111; art. 115 e seu pará
grafo único e alíneas a, b, c e d; art. 116 e seu § 22;
art. 117 e seu item I, alíneas a e c, item 11 e parágrafo
único; art. 119 e seus itens 111, IV, V, VI, VII, IX e X, e
seus §§ 12e 22; art. 120; art. 121, alíneas a e b de seu
§ 12, e seu § 22; art. 122 e seus §§ 12, 22e 32; art. 123
e seus ítens I a IV, e seu parágrafo único; item 11 do
art. 124 e alrnea b do seu item I; art. 125; art. 126 e
seus itens I, alíneas a e b, 11, 111, e seus §§ 12 e 22; art.
127; art. 129; art. 130 e seus itens I a VIII; art. 131 e
seus itens I a IV; art. 133 e seus itens, seu § 1li, alrne-
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d) produção e consumo;

e) registros públicos e juntas comerciais;
f) desapropriação;

g) requisições civis e militares em tempo de
guerra;

h) jazidas, minas e outros recursos minerais;
metalurgia; florestas, caça e pesca;

I) águas, telecomunicações, serviço postal e
energia (elétrica, térmica, nuclear ou qualquer ou
tra);

j) sistema monetário e de medidas; título e ga
rantia dos metais;

I) política de crédito; câmbio, comércio exterior e
interestadual; transferência de valores para fora do
País;

m) regime dos portos e da navegação de cabo
tagem, fluvial e lacustre;

n) tráfego e trânsito nas vias terrestres;
o) nacionalidade, cidadania e naturalização; in

corporação dos silvícolas à comunhão nacional;
p) emigração e imigração; entrada, extradição e

expulsão de estrangeiros;
q) diretrizes e bases da educação nacional; nor

mas gerais sobre desportos;
r) condições de capacidade para o exercício das

profissões liberais e técnico-científicas;
s) símbolos nacionais;
t) organização administrativa e judiciária do Dis

trito Federal e dos Territórios;

u) sistema estatístico e sistema cartográfico na
cionais; e

v) organização, efetivos, instrução, justiça e ga
rantias das polícias militares e condições gerais de
sua convocação, inclusive mobilização.

Parágrafo único. A competência da União não
exclui a dos estados para legislar supletivamente so-

1- manter relações com estados estrangeiros e XVI - conceder anistia; e
com eles celebrar tratados e convenções; participar XVII - legislar sobre:
de organizações internacionais; a) cumprimento da Constituição e execução dos

11 - declarar guerra e fazer a paz; serviços federais;

111- decretar o estado de sítio; b) direito civil, comercial, penal, processual, ele-
IV - organizar as forças armadas; itoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
V - planejar e promover o desenvolvimento e a trabalho;

segurança nacionais; c) normas gerais sobre orçamento, despesa e
VI- permitir, nos casos previstos em lei com- gestão patrimonial e financeira de natureza pública;

plementar, que forças estrangeiras transitem pelo de direito financeiro; de seguro e previdência social;
território nacional ou nele permaneçam temporaria- de defesa e proteção da saúde; de regime penitenciá-
~~; ~

VII- autorizar e fiscalizar a produção e o comér-
cio de material bélico;

VIII - organizar e manter a polícia federal com a
finalidade de:

a) executar os serviços de polícia marítima, aé
rea e de fronteiras;

b) prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes
e drogas afins;

c) apurar infrações penais contra a segurança
nacional, a ordem política e social ou em detrimento
de bens, serviços e interesses da União, assim como
outras infrações cuja prática tenha repercussão inte
restadual e exija repressão uniforme, segundo se dis
puser em lei; e

d) prover a censura de diversões públicas;
IX - emitir moeda;

X - fiscalizar as operações de crédito, capitali
zação e seguros;

XI - estabelecer o plano nacional de viação;

XII - manter o serviço postal e o Correio Aéreo
Nacional;

XIII - organizar a defesa permanente contra as
calamidades públicas, especialmente a seca e as
inundações;

XIV - estabelecer e executar planos nacionais
de educação e de saúde, bem como planos regionais
de desenvolvimento;

XV - explorar, diretamente ou mediante autori
zação ou concessão:

a) os serviços de telecomuni~ações;

b) os serviços e instalações de energia elétrica
de qualquer origem ou natureza;

c) a navegação aérea; e

d) as vias de transporte entre portos marítimos
e fronteiras nacionais ou que transponham os limites
de Estado ou Território;



I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e nove por
cento da seguinte forma:
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bre as matérias das alíneas c, d, e, n, q e v do item "Art. 159 .
XVII, respeitada a lei federal. ..

Art. 91Z A União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios é vedado:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NIZ 240, DE 2000

(Do Sr. Rubens Furlan e Outros)

Altera os arts. 144 e 159, da Consti
tuição Federal.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição nll 87, de 1999)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3l1, art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Artigo único. A Constituição Federal passa a
vigorar com as seguintes alterações:

I - acrescente-se um inciso VI ao art. 144, com
a seguinte redação:

"Art. 144 ..

VI- polícias civis e militares municipais."
11 - dêem-se aos §§ 611 e 811 do art. 144 as se

guintes redações:
"Art. 144 .

"§ 611 As polícias militares e corpos de bombei
ros militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, ressalvada a hipóteses do § a seguir, em
que a subordinação será ao Prefeito Municipal.

§ 811 Os Municípios, independentemente do nú
mero de habitantes, poderão constituir guardas mu
nicipais destinadas à proteção de seus bens, servi
ços e instalações, conforme dispuser a lei;"

111 - acrescente-se o § 911, ao art. 144, com a
redação a seguir e renumere-se o existente § 911

para § 10:

"§ 9ll Os Municípios, com mais de duzentos mil
habitantes assumirão as polícias civis e militares,
previstas nos §§ 411 e 511 deste artigo, disciplinan
do-as por lei municipal.";

IV - o inciso I do art. 159 passa a vigorar com
a nova redação e acrescido da alínea d, a seguir:

d) dois por cento aos municípios com mais de
duzentos mil habitantes para manutenção das políci
as civis e militares."

Justificação

O combate a criminalidade, bem como o exercício
da polícia preventiva têm encontrado inúmeras dificulda
des de ordem organizacional, diante da diversidade de
sua situação, especialmente nas grandes cidades.

A descentralização administrativa é exigên
cia das mais modernas técnicas de organização
do Estado. A legislação federal sobre o assunto
não tem levado à eficácia e eficiência das ações
policiais. Assim sendo a matéria federal deve ser
objeto de ação típica da União, uma vez que não
encontra limites no interior de cada Estado Fede
ral. Daí a importância de se fixar na União o trato
do assunto, especialmente naqueles crimes cha
mados internacionais, ou seja, contrabando, tráfi
co de drogas, etc.

De seu turno, o Estado tem encontrado dificul
dades em propiciar efetiva segurança a sua popula
ção. As dificuldades financeiras por que- passam os
Estados-Membros levam ao descaso com a manu
tenção das polícias civis e militares, bem como a
manutenção dos efetivos diante dos aviltantes ven
cimentos que paga aos servidores militares e civis.

Embora tenha o Estado o sentimento do todo,
em verdade os problemas serão melhor resolvidos se
no âmbito local. Assim, nesta visão moderna da admi
nistração, melhor estariam as polícias sob organiza
ção e orientação dos Municípios, desde que com pc
pU,laçóes superiores a duzentos mil habitantes. Cada
qual saberá como melhor disciplinar, individualmente,
sua segurança manutenção dos efetivos, forma de in
gresso e disciplina de seus membros.

Evidente que se deva passar aos municípios um
percentual referente ao fundo de participação, para
suporte do encargo.

Daí surge, então, presente proposta de emenda
constitucional que transfere as polícias civis e milita
res para o âmbito do Município.

Sala das Sessões, 11 de maio 2000. Deputado
Ruben. Furlan.
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Assinaturas Confirmadas
1 AIRTONDIPP PDT RS
2 ALEX CANZIANI PSDS PR

3 ALMEIDA DE JESUS PL CE
'4 ALOIZIO SANTOS PSDB ES

5 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE

6 ANTONIO DO VALLE PMDB MG

7 ANTONIO FEIJÃO PST AP

8 ANTONIO KANDIR PSDS SP
9 ANTONIO PALOCCI PT SP

10 ARACELV DE PAULA PFL MG

11 ARMANDO ABILlO PMDB PB

12 ARNON BEZERRA PSOB CE

13 ARVKARA PPB SP

14 ATILALINS PFL AM

15 AUGUSTO fMNCO PSDB SE

16 AUGUSTO NARDES PPB RS

17 B.sA PSOB PI

18 BISPO RODRIGUES Pl RJ
19 CAtO RIELA PTB RS

20 CARLITO MERSS PT SC

21 CARLOS BATATA PSOB PE

22 CARLOS DUNGA PMOB PB

23 CARLOS SANTANA PT RJ

24 CELSO GIGLlO PTB SP

25 CEZAR SCHIRMER PMDB RS

28 CIRO NOGUEIRA PFL PI

27 ClEUBER CARNEIRO PFL MG
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28 CLOVIS VOLPI PSDS SP
29 COSTA FERREIRA PFL MA
30 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
31 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
32 DANILO DE CASTRO PSDB MG
33 DARCI COELHO PFt. TO
34 DARCrSIO PERONDI PMDB RS
35 DE VElASCO PSL SP
36 DINO FERNANDES PSDB RJ
37 DR. EVILÁSIO PSB SP
38 DR. HéLIO POT SP
39 DUILlO PISANESCHI PTB SP
40 EOINHOBEZ PMDB se
41 EDISON ANDRINO PMOB se
42 EOUARDO CAMPOS' PSB PE
43 EDUARDO SEABRA PTB AP
44 EFRAIM MORAIS PFL PB
45 ELlSEU MOURA PPB MA
46 ELlSEU RESENDE PFL MG
47 ENIOBACCI PDT RS
48 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
49 EUNfclO OLIVEIRA PMDB CE
50 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
51 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
52 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
53 FERNANDO CORUJA POT se
54 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
55 FERNANDO MARRONI PT RS
56 FLÁVIOARNS PSDB PR
57 GEOVAN FREITAS PMDB GO
58 GERALDO SIMOES PT BA
59 GERSON PERES PPB PA
60 GERVÂSIO SILVA PFL SC
61 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
62 GUSTAVO FRUET ?MOB PR
63 IBE~ FERREIRA PPB RN
64 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
85 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
66 INALDO LEITÃO PSDB PB
67 IRISSIMOES PTB PR
88 JAIME MARTINS PFL MG
69 JAIR MENEGUELLI PT SP
70 JOAOCOLAço PMOB PE
71 JOÃO COSER PT ES
72 JOÃO FASSARELLA PT MG
73 JOÃO MAGALHÃES PMOB MG
74 JOÃO MAGNO PT MG
75 JOÃO PAULO PT SP
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76 JOAO RIBEIRO
77 JORGE KHOURY
78 JOSé ALEKSANDRO
79 JOSé BORBA
80 JOSÉ CARLOS ELIAS
81 JOSÉ CARLOS MARTINEZ
82 JOSÉ CARLOS VIEIRA
83 JOSÉ DIRCEU
84 JOSÉ fNDIO
85 JOSÉ MILlTÃO
86 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
87 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
88 JÚLIO DELGADO
89 JUQUINHA
90 JURANDIL JUAREZ
91 JUTAHY JUNIOR
92 LAIRE ROSADO
93 LÉO ALCÂNTARA
94 L1NCOlN PORTELA
95 LUIS BARBOSA
96 LUIZ ANTONIO FLEURY
97 LUIZ SÉRGIO
98 MARÇAL FILHO
99 MARCELO BARBIERI
100 MARCJO BITTAR
101 MARCONDES GADELHA
102 MARCOS ROLlM
103 MEDEIROS
104 MENDES RIBEIRO FILHO
105 MILTON MONTI
106 MOACIR MICHELETTO
107 MUSSA DEMES
108 NELO RODOLFO
109 NELSON MARQUEZELLI
110 NELSON MEURER
111 NEUTON LIMA
112 NILTON CAPIXABA
113 NORBERTO TEIXEIRA
114 OUMPro PIRES
115 OLIVEIRA FILHO
116 OSCAR ANDRADE
117 OSVALDO BIOLCHI
118 OSVAlDO REIS
119 PADRE ROQUE
120 PAES LANDIM
121 PASTOR VALDECI PAIVA
122 PAULO BALTAZAR
123 PAULO FEIJÓ

PFL
PFL
PSL
PMOB
PTB
PTB
PFL
PT
PMD8
PSDB
PFL
PDT
PMOB
PseB
PMDB
PSDB
PMOB
PSDe
PSL
PFL
PTB
PT
PMDB
PMDB
PPS
PFL
PT
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PMOS
PTB
PPB
PFL
PTB
PMDB
PDT
PSDS
PFL
PMOS
PMOB
PT
PFL
PSL
PSB
PSDS

TO
BA
AC
PR
es
PR
SC
SP
SP
MG
PE
SP
MG
GO
AP
BA
RN
CE
MG
RR
SP
RJ
MS
SP
AC
PB
RS
SP
RS
SP
PR
PI
SP
SP
PR
SP
RO
GO
MG
PR
RO
RS
TO
PR
PI
RJ
RJ
RJ
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124 PAULO JOS~GOUV~

125 PAULO KOBAYASHI
126 PAULO LIMA
127 PAULO PAIM
128 PAULO ROCHA
129 PEDRO BITTENCOURT
130 PEDRO CANEDO
131 PEDRO CHAVES
132 PEDRO CORR~A

133 PHILEMON RODRIGUES
134 POMPEO DE MATTOS
135 PROFESSOR LUIZINHO

136 RAIMUNDO COLOMBO
137 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
138 RAIMUNDO SANTOS
139 RENATO VIANNA

140 RICARDO BARROS

141 RICARDO FERRAÇO
142 RICARDO IZAR
143 RICARDO RIOUE
144 ROBÉRIO ARAÚJO
145 ROBERTO ARGENTA
146 ROLAND LAVIGNE
147 RONALDO VASCONCELLOS
148 RUBEM MEDINA
149 RUBENS FURLAN
150 SALATIEL CARVALHO
151 SARAJVA FELIPE
152 SAULO PEDROSA

153 SEBASTlÃO MADEIRA
154 SERAFIM VENZON
155 S~RGIOBARCELLOS
156 SJ:RGIO NOVAIS
157 SÉRGIO REIS

158 SILAS BRASILEIRO
159 SILVIO TORRES
160 URSICINO QUEIROZ
161 VALDIR GANZER
162 VICENTE ARRUDA
163 VILMAR ROCHA

164 WALDIR SCHMIDT
165 WALDOMIRO FIORAVANTE
166 WALTER PINHEIRO

167 WELLlNGTON DIAS
168 WERNER WANDERER
169 WILSON BRAGA

170 XICO GRAZIANO
171 YVONILTON GONÇALVES

PL
PSDB

PMDB
PT
PT
PFL
PSDB
PMDS

PPB
PL
POT
PT
PFL
PSDS
PFL
PMOB

PPB
PSDS
PMOB
PSOB
PL
PHS
PFL
PFL
PFL
PPS
PMDS
PMDS
PSOS

PSOB
POT
PFL
PSB
PSOS
?MDB
PSOS
PFL
PT
PSDB
PFL
PMOS
PT
PT

PT
PFL
PFL

PSDS
PPB

RS
SP
SP
RS
PA
SC
GO
GO
PE
MG
RS
SP
se
CE
PA
se
PR

ES
SP
PB
RR
RS
BA .
MO
RJ
SP
PE
MG
BA
MA
se
AP
ce
SE
MG
SP
BA
PA
CE
GO
RS
RS
BA
PI
PR
PB
SP
BA
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172 ZAIRE REZENDE
173 ZENALDO COUTfNHO
174 ZEZÉ PERRELLA
175 ZILA BEZERRA

PMDB

PSDB
PFL
PFL

MG
PA
MG
AC

Assinaturas que Não Conferem
1 ARNALDO FARIA DE sA PPB SP
2 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
3 DR. HELENO PSDB RJ
4 JONIVAL LUCAS JUNIOR PFL BA
5 PEDRO VALADARES PSB SE
6 REMI TRINTA PST MA
7 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 CORNÉLIO RIBEIRO PDT RJ
2 IGOR AVELINO PMDB TO

Assinaturas Repetidas
1 FERNANDO GONÇALVES PTS
2 JAIME MARTINS PFL

RJ
MG
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Ofício n2 106/00
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Brasília, 16 de maio de 2000

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Rubens Fur
lan e outros, que "Altera os arts. 144 e 159, da Consti
tuição Federal", contém número suficiente de signatá
rios, constando a referida proposição de:

175 assinaturas confirmadas;
7 assinaturas não confirmadas;
2 deputados licenciados;
2 assinaturas repetidas;
1 assinatura ilegível.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

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

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

Maio de 2000

TíTULO V
Da Defesa do Estado e das
Instituições Democráticas

CAPíTULO 11I
Da Segurança Pública

Art. 144. Asegurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes ór
gãos:

I - polícia federal;
11 - polícia rodoviária federal;
11I- polícia ferroviária federal;
IV - pol ícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros mi

litares.
§ 12 A polícia federal, instituída por lei como ór

gão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:

*§ 111 com redação dada pela Emenda Consfltucional n12 19,
de 4-6-1998.

1-apurar infrações penais contra a ordem políti
ca e social ou em detrimento de bens, serviços e inte
resses da União ou de suas entidades autárquicas e
empresas públicas, assim como outras infrações cuja
prática tenha repercussão interestadual ou internaci
onal e exija repressão uniforme, segundo se dispuser
em lei;

11- prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpe
centes e drogas afins, o contrabando eo descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos
públicos nas respectivas áreas de competência;

11I - exercer as funções de polícia marítima, ae
roportuária e de fronteiras;

* Inciso 11/com redação dada pela Emenda Consfltuclonaln12

19, de 4-6-1998.

IV - exercer, com exclusividade, as funções de
polícia judiciária da União.

§ ~ A polícia rodoviária federal, órgão perma
nente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha
mento ostensivo das rodovias federais.

*§ 2tI com redaçAo dada p9la Emenda Consfltucion8Jn12 19,
de 4-6-1998.

§ 32 A polícia ferroviária federal, órgão perma
nente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha
mento ostensivo das ferrovias federais.

*§ {3Q com redação dada pela Emenda Constttucion8J n12 19,
de 4-6-1998.



SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos so

bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas institui
ções financeiras de caráter regional, de acordo com
os planos regionais de desenvolvimento, ficando as
segurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à região, na forma que a lei esta
belecer;

11- do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializa
dos.

§ 12 Para efeito de cálculo da entrega a ser efe
tuada de acordo com o previsto no inciso I, exclu
ir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda
e proventos de qualquer natureza pertencente aos
Estados, ao Distrito Federal eaos Municípios, nos ter
mos do disposto nos art. 157, I, e 158, I.

§ 22 A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do mon
tante a que se refere o inciso li, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participan
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha
nele estabelecido.

§ 32 Os Estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que
receberem nos termos do inciso 11, observados os
critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único,
Ie 11.
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§ 42 ÀS polícias civis, dirigidas por delegados de § 22 As taxas não poderãõ ter base de cálculo
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a compe- própria de impostos.
tência da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 52 Às polícias militares cabem a polícia osten
siva e a preservação da ordem pública; aos corpos de
bombeiros militares, além das atribuições definidas
em lei, incumbe a execução de atividades de defesa
civil.

§ 62 As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, su
bordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
TerritóriOS.

§ 72 A lei disciplinará a organização e o funcio
namento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas ati
vidades..

§ 82 Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, ser
viços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 91! A remuneração dos servidores policiais in
tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será
fixada na forma do § 42 do art. 39.

.. § 9fl acrescido pela Emenda Constitucional nfl 19, de
4·6·1998.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os' Municípios poderão instituir os seguintes tribu
tos:

I - impostos; _
11-taxas, em razão do exercício cfo poder de po

lícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servi
ços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
c,?ntribuinte ou postos a sua disposição;

11I - contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas.

§ 12 Sempre que possível, os impostos terão ca
ráter pessoal eserão graduados segundo a capacida
de econômica do contribuinte, facultado à administra
ção tributária, especialmente para conferir efetividade
a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendi
mentos e as atividades econômicas do contribuinte.



Com efeito, o Poder Legislativo, moderno e afi
nado com os interesses sociais que justificam sua
existência, não pode ficar paralisado, como ocorre
atualmente no país, alguns meses do ano. O Poder
não pode tirar férias no mundo globalizado de hoje.

Por outro lado, tal extinção do recesso do Poder
Legislativo, no nível federal, provocará imediatamente
um desejável recuo da atual fúria legiferante do Poder
Executivo, através das "Medidas Provisórias", edita
das, muitas vezes, em razão da paralisação dos tra
balhos do Congresso Nacional. Assim produz-se uma
nefasta distorção de funções dos Poderes estatais no
País nos dias que correm, onde a maior parte das leis
tem origem no Poder Executivo.

Outro aspecto positivo seria o fim das "Con
vocações Extraordinárias" do Congresso Nacional,
e, particularmente, dos elevados gastos que re
presentam para o Erário, num país pobre como o
nosso. é enorme o desgaste à imagem do Con
gresso Nacional que tais "Convocações" têm cau
sado ano após ano.

Propomos, assim, que os Parlamentares pas
sem a gozar trinta dias de férias por ano, como qual
quer trabalhador aliás, direito este cujo exercício fica
condicionado às normas contidas em Resoluções das
Casas Legislativas, nos vários níveis federativos.

é preciso, outrossim, atentar para alguns as
pectos práticos na efetivação de tal fim do recesso
parlamentar. Os parlamentares não poderão todos
gozar férias simultaneamente, nem todos os mem
bros de determinado Partido Político. é preciso que,
nas Resoluções, se resolva a questão da necessi
dade de quorum para votação e aprovação das ma
térias nas Casas Legislativas.

Assim, em prol do aumento da racionalidade e
funcionalidade político-institucional dos nossos Par
lamentos, contamos com a colaboração de nossos
pares para aprovar a presente proposta de emenda
à Constituição.

Sala das Sessões, 6 de abril de 2000. - Depu
tado lédio Rosa.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Art. 5" Esta Emenda Constitucional entra em
N2 241, DE 2000 vigor na data de sua publicação.

(Do Sr.lédio Rosa e Outros) JU8tificaçio

É preciso urgentemente pôr fim ao anacrônico
recesso das Casas l-e'gislativas, no Brasil, mormente
tendo em vista o que se está conseguindo relativa
mente ao recesso forense no caso da Reforma do Po
der Judiciário.

Dispõe sobre o fim do recesso par
lamentar e dá outras provldência8.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição n2 347, de 1996).

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1li O § 32 do art. 27 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 27 .

§ 32 Compete às Assembléias Legislativas
dispor sobre seu regimento interno, polícia e servi
ços administrativos de sua secretaria, e prover os
respectivos cargos, com observância, quanto ao
seu funcionamento, do disposto no art. 57 e seu §
42." (NR)

Art. 22 O inciso XI do art. 29 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 29 .

XI - organização das funções legislativas e fis
calizadoras da Câmara Municipal, com observância,
quanto ao seu funcionamento, do disposto no art. 57
e seu § 42 ." (NR)

Art. 32 O caput e os §2 4" e 6" do art. 57 da
Constituição Federal passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á,
anualmente, na Capital Federal, de 1" de janeiro a
31 de dezembro. (NR)

§ 42 Cada uma das Casas reunir-se-á, em
sessões preparatórias, a partir de 2 de janeiro, no
primeiro ano da legislatura, para a posse de seus
membros e eleição das respectivas Mesas, para
mandato de dois anos, vedada a recondução
para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subseqüente." (NR)

§ 6" Os parlamentares gozarão trinta dias de
férias por ano, direito este cujo exercício fica condi
cionado às normas a serem definidas em Resolução
de cada Casa Legislativa." (NR)

Art. 4" É suprimido o § 7" do art. 57 da Consti
tuição Federal.
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Assinaturas Confirmadas
1 AFFONSO CAMARGO PFL PR
2 AIRTONDIPP PDT RS
3 ALBERTO MOURÃO PMDB SP
4 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
5 ALCEU COLLARES PDT RS
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21 BABA PT PA
22 BARBOSA NETO PMDB GO
23 BETlNHO ROSADO PFL RN
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Página: 001 .
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27 CARLOS SANTANA PT RJ
28 CELCITA PINHEIRO PFL MT
29 CEZAR SCHIRMER PMOB RS
30 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
31 CHIQUINHO FEITOSA PSOB CE
32 CLOVIS VOLPI PSOB SP
33 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
34 CORAUCI SOBRINHO PFL SP
35 CORIOLANO SALES PMDB BA
36 CORN~LIORIBEIRO POT RJ
37 CUSTÓDIO MATTOS PSOB MG
38 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
39 DANILO DE CASTRO PSDB MG
40 DARClslO PERONOI PMDB RS
41 DJALMAPAES PSB PE
42 DOMICIANO CABRAL PMDB PB
43 DR. HÉLIO POT SP
44 DUILJO PISANESCHI PTB SP
45 EDMAR MOREIRA PPB MG
46 EDUARDO CAMPOS psa PE
47 EDUARDO PAES PTB RJ
48 ELlSEU RESENDE PFL MG
49 ENIOBACCI POT RS
50 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
51 ESTHER GROSSI PT RS
52 EULER RIBEIRO PFL AM
53 EURlpEOES MIRANDA POT RO
54 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
55 FERNANDO CORUJA PDT se
56 FERNANDO DINIZ PMDB MG
57 FERNANDO FERRO PT PE
58 FERNANDO GABEIRA PV RJ
59 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
60 FERNANDO MARRONI PT RS
61 FETTER JÚNIOR PPB RS
62 FRANCISCO GARCIA PFL N.1
63 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
64 GN3TAo VIEIRA PMDB MA
65 GERALDO MAGELA PT DF
66 GERALDO SIMOES PT BA
87 GESSIVALDO ISAIAS PMOB PI
68 GUSTAVO FRUET PMOB PR
69 HELENILDO RIBEIRO PSOB AL
70 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN
71 HENRIQUE FONTANA PT RS
72 HERMES PARClANalO Pt.IlB PR
73 IARA BERNARDI PT SP
74 I~FERREIRA PPB RN
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75 IBRAHIM ABI-ACKEL
76 IÉDIO ROSA
77 IGOR AVELlNO
78 INALDO LEITÃO
79 IRIS SIMÕES
80 JAIME MARTINS
81 JAIR MENEGUELLI
82 JAQUES WAGNER
83 JOÃO COSER
84 JOÃO FASSARELLA
85 JOÃO HENRIQUE
86 JOÃO MAGALHÃES
87 JOÃO MAGNO
88 JOÃO PAULO
89 JOÃO SAMPAIO

90 JOAQUIM BRITO
91 JORGE ALBERTO
92 JOSÉ CHAVES
93 JOSÉ DIRCEU
94 JOSÉ MILlTÃO
95 JOSÉ MOCIO MONTEIRO
96 JOSÉ PRIANTE
97 JUQUINHA
98 LAIRE ROSADO
99 L1DIA QUINAN
100 LINCOLN PORTELA
101 LINO ROSSI
102 LUIS BARBOSA
103 Luis EDUARDO
104 LUIZ ANTONIO FLEURY
105 LUIZ BITIENCOURT
106 LUIZ SÉRGIO
107 MARCELO DÉDA
108 MARcIO MATOS
109 MARclO REINALDO MOREIRA
110 MARCONDES GADELHA
111 MARCOS CtNTRA
112 MARCOS LIMA
113 MARCOS ROLlM
114 MARCUS VICENTE
115 MARIA DO CARMO LARA
116 MAX MAURO
117 MENDES RIBEIRO FILHO
118 MILTON TEMER
119 MOACIR MICHELETTO
120 MUSSA DEMES
121 NAIR XAVIER LOIO
122 NEIVAMORElRA

PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PTB
PFL
PT
PT
PT
PT
PMDB
PMDB
PT
PT
POT
PT
PMDB
PMDB
PT
PSDB
PFL
PMDB
PSOB
PMOB
PSOB
PSL
PSDB
PFL
PDT
PTS
PMOB
PT
PT
PT
PPB
PFL
PL
PMDB
PT
PSOB
PT
PTB
PMDB
PT
PMOB
PFL
PMOB
POT

MG
RJ
TO
PB
PR
MG
SP
BA
ES
MG
PI
MG
MG
SP
RJ
AL
SE
PE
SP
MG
PE
PA
GO
RN
GO
MG
MT
RR
RJ
SP
GO
RJ
se
PR
MG
PB
SP
MG
RS
ES
MG
es
RS
RJ
PR
PI
ao
MA
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123 NELSON PELLEGRINO PT 8A
124 NILMÁRIO MIRANDA PT MG
125 NILSON MOURÃO PT AC
126 NILTON CAPIXABA PTB RO
127 NORBERTO TEIXEIRA PMD8 GO
128 OllMPIO PIRES PDT MG
129 OLIVEIRA FILHO PSDB PR
130 OSMÂNIO PEREIRA PMDB MG
131 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
132 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
133 OSVALDO REIS PMD8 TO
134 PADRE ROQUE PT PR
135 PAES LANDIM PFl PI
136 PAULOFEIJÓ PSD8 RJ
137 PAULO JOSÉGOUV~ PL RS
138 PAULO KOBAVASHI PSDS SP
139 PAULO PAIM PT RS
140 PAULO ROCHA PT PA
141 PEDRO CANEDO PSDB 00
142 PEDRO CELSO PT DF
143 PEDRO CHAVES PMDB GO
144 PEDROHENRY PSDS MT
145 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
146 RAlNEL BARBOSA PMDB TO
147 REGIS CAVALCANTE PPS AL
148 RICARDO FERRAÇO PSDS ES
149 RICARDO FIUZA PFL PE
150 RICARDO RIQUE PSDB PB
151 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR
152 ROBERTO ARGENTA PHS RS
153 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ
154 ROBERTO PESSOA PFL ce
155 RODRIGO MAIA PTB RJ
156 ROMEL ANIZIO PPB MG
157 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG
158 RUBENS FURLAN PPS SP
159 SALATIEL CARVALHO PMDB PE
160 SANTOS FILHO PFL PR
161 SAULO PEDROSA PSDS BA
162 SERAFIM VENZON PDT se
163 SÉRGIO BARCELLOS PFL ~

164 SÉRGIO BARROS PSDB AC
165 SÉRGIO CARVALHO PSOB RO
166 SÊRGIO GUERRA PSD8 PE
167 SÉRGIO REIS PSDB SE
168 VAOÃO GOMES PPB SP
169 VALOECI OLlV~IRA PT RS
170 VALDIR GANZER PT PA
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171 VILMAR ROCHA PFL GO
172 VIRGILIO GUIMARÃES PT MG
173 VITTORIO MEDIOU PSDB MG
174 VIVALDO BARBOSA PDT RJ
175 WALDIR SCHMIDT PMDB RS
176 WALDOMIRO FIORAVANTE PT RS
177 WELINTON FAGUNDES PSDB MT
178 WELLlNGTON DIAS PT PI
179 XICO GRAZIANO PSDB SP

Assinaturas que Nilo Conferem
1 ALBERTO FRAGA PMOB DF
2 DELFIM NETTO PPB SP
3 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
4 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
5 JOSÉ [NDIO PMOB SP
6 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
7 MATTOS NASCIMENTO PST RJ
8 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
9 ROLAND LAVIGNE PFL BA

~

10 SILAS CÂMARA PTB AM

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ANTONIO JOSÉ MOTA PMDB CE
2 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
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Assinaturas Repetidas
1 ALMIR SÁ PPB RR
2 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSOB MG
3 CARLOS SANTANA PT RJ
4 DANILO DE CASTRO psoa MG
5 EULER RIBEIRO PFL AM
6 FERNANDO DINIZ PMOB MG
7 FERNANDO GABEIRA PV RJ
8 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
9 FETIER JÚNIOR PPB RS
10 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
11 GERALDO MAGELA PT DF
12 HELENILDO RIBEIRO PSOB AL
13 HELENILDO RIBEIRO PSDS AL
14 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
15 INALDO LEITÃO PSDS PB
16 JAIME MARTINS PFL MG
17 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
18 JOAQUIM BRITO PT AL
19 L1NCOLN PORTELA PSL MG
20 UNO ROSSI PSDB MT
21 LUIZ SÉRGIO PT RJ
22 MARCIa MATOS PT PR
23 MUSSADEMES PFL PI
24 NILMARIO MIRANDA PT MG
25 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
26 OSMÂNIO PEREIRA PMDB MG
27 OSVALDO REIS PMOB TO
28 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
29 PAULO PAIM PT RS
30 PEDRO CHAVES PMOB GO
31 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
32 RICARDO RIQUE PSDB PB
33 RODRIGO MAIA PTB RJ
34 ROMEL ANIZIO PPB MG
35 SERAFIM VENZON POT se
36 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
37 SÉRGIO REIS PSDB se
38 VALDECIOLIVEIRA PT RS
39 WALDIR SCHMIDT PMDB RS
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Ofício n2 105/00
A Sua Excelência o Senhor
Or. Môzart Vianna-de Raiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Brasília, 16 de maio de 2000

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado léedio Rosa e
outros, que "Dispõe sobre o fim do recesso parlamentar
e dá outras providências", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

179 assinaturas confirmadas;
1Oassinaturas não confirmadas;

2 deputados licenciados;
39 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Claudia Neves C. de Sou
za, chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO 11I
Da Organização do Estado

............................................................, .
CAPíTULO 11I

Dos Estados Federados

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia
legislativa corresponderá ao triplo da representação
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o nú
mero de trinta e seis, será acrescido de tantos quan
tos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 12 Será de quatro anos o mandato dos Deputa
dos Estaduais, aplicanclo-se-Ihes as regras desta Cons
tituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunida
des, remuneração, perda de mançtato, licença, impedi
mentos e incorporação às Forças Armadas.

§ 22 O subsídio dos Deputados Estaduais será
fixado por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa,
na razão de no máximo, setenta e cinco por cento da
quele estabelecido, em espécie, para os Deputados

Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 42,

57, § 72 150,11,153,11I, e 153, § 22, I.
* §:!- com redação dada pela Emenda Constitucional nf1 19,

de 4-6-1998

§ 32 Compete às Assembléias legislativas dis
por sobre seu regimento interno, polícia e serviços
administrativos de sua secretaria, e prover os respec
tivos cargos.

§ 42 A lei disporá sobre a iniciativa popular no
processo legislativo estadual.

CAPíTULO IV
Dos Munlcfpios

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica. v0
tada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, eaprovada por dois terços dos membros da Câma
ra Municipal, que a promulgará. atendidos os princrpios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do
respectivo Estado e os seguintes preceitos:

1-eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito edos Ve
readores, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultâneo realizado em todo o Pars;

11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito reali
zada no primeiro domingo de outubro do ano anterior
ao término do mandato dos que devam suceder, apli
cadas as regras do art. 77 no caso de Municípios com
mais de duzentos mil eleitores;

*Inciso 1/ com redação dada pela Emenda Constitucional nf1

16, de 4-6-1997.

11I - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia
12 de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;

IV- número de vereadores proporcional à popu
lação do Município, observados os seguintes limites:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos
Municípios de até um milhão de habitantes;

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta
e um nos Municípios de mais de um milhão e menos
de cinco milhões dé habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cin
qüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco mi
lhões de habitantes:

V- subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito edos
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts.
37, XI, 39, § 42,150, 11, 153,11I, e 153, § 22, I;

*Inciso VI com redação dada pela Emenda Constitucionalnf1

19, de 4·6·1998.

VI - subsídio dos vereadores fixado por lei de
iniciativa da Câmara Municipal, na razão de, no máxi
mo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido,
em espécie, para os Deputados Estaduais, observa
do o que dispõem os arts. 39, § 42, 57, § 7~ 150, 11,
153, 11I, e 153, § 22, I;



rfrUlO IV
Da Organlzaçlo doa Poderes

cAPfrULOI
Do Poder Leglllatlvo
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*Inc/so VI com reciaç40 dada pela Emenda Constituelonal nR qOente. quando recaírem em sábados, domingos ou
19, de 4-6-1998. feriados.

VII- o total da despesa com a remuneração dos § 2" A sessão legislativa não será interrompida
v~readores não poderá ~rapassar~ ~ntantede 5% sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orça-
(cmco por cento) da receita do mumcíplo; mentárias.

*Item VII aorB6C8fItado pela Emenda Constitucional nfl 1 de .
31-3-1992. ' § 3" Além de outros casos previstos nesta Cons-

VIII - inviolabilidade dos vereadores por suas tituição,.a Câmara dos D~puta~os e o Senado Fede-
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e ral reumr-se-ão em sessao conjunta para:
na circunscrição do Município; I - inaugurar a sessão legislativa;

* Item renLll1lfH'Bdo {JIIIa Emenda Constitucional nll 1, de 11- elaborar o regimento comum e regular a cria-
31-3-1992. ção de serviços comuns às duas Casas;
. IX - proibi~~ e incompatibilidades, no ~xercf- 111 - receber o compromisso do Presidente e do

CIO da V9rean~,.slmllares, no que couber, ao dlspos- Vice-Presidente da República;
to n~sta Constituição P!1~ os membros do.Congresso IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.
NaCional e, na ConstitUição do respectivo Estado, 11 •
para os membros da Assembléia Legislativa; § 4 Cada.uma das ~asasllreumr-se-~ em se~·

* Item renumerado pela EmBnda ConstJtuclon8J nR 1 de s~s preparatórl':ls, a partir de 1 de fever9lro, no Prl-
31-3-1992. ' melro ano da legislatura, para a posse de seus mem-

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de bros ~ eleição das respectivas Mesas, para mandato
Justiça' de dOIS anos, vedada a recondução para o mesmo

* item l'fKlU/THHIIdo pela Emenda ConstItucIonal nR 1, de cargo na eleição imediatamente subseqOente.
31-3-1992. § 5 11 A Mesa do Congresso Nacional será presi-

XI - organização das funções legislativas e fis- dida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais
calizadoras da Câmara Municipal; cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocu-

* Item renUflBllJdo pt1Ia E1nfIndIl Constitucional nR 1, de pantes de cargos equivalentes na Câmara dos Depu-
31-3-1992. tados e no Senado Federal.

XII- ~eraçãoda~ ~ssociaçOesrepresentati- § &l A convocação extraordinária do Congresso
vas no planejamento mUniCipal; Nacional far-se-á:

* Item renumerado pela Emenda ConstJtuclon8J nll
1, de 1_ pelo Presidente do Senado Federal, em caso

31-3-1992. '" • .•• de decretação de estado de defesa ou de intervenção
XIII-lm~l8tlVapop~lar~e proJ~os de lei de mt~- federal, de pedido de autorização para a decretação

resse especfflco do ~UnlCfplO, da Cidade ou de ~alr- de estado de sftio e para o compromisso e a posse do
roa, através de ~amfestaçãode, pelo menos, cmco Presidente e do Vice-Presidente da República;
por cento do eleitorado; II I P 'd t d R 'bl' I P .* Item renumerado pela ErntJnd8 ConstitucionBl nR 1 dB - pe o resl en e a epu Ica, pe os resl-
31-3-1992. ' dentes da Câmara dos Deputados e do Senado Fede-

XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos ral, ou a requerimento da maioria do~ me~bros de
do art. 28, parágrafo único. aTb~ as Casas, em caso de urgênCia ou mteresse

* Item renumerado psIa Emenda ConstItucional nfI 1 dB publico relevante.
$1-3-1992. ' § 7lI Na sessão legislativa extraordirniria, o Con-

gresso Nacional somente deliberará sobre a matéria
para a qual foi convocado, vedado o pagamento de
parcela indenizatória em valor superior ao do subsf
dio mensal.

* § 7ll com redaçio dada pela Emenda Constitucional nflll
,

de 4-6-1998

SEÇÃO VI
Du Reunl6ea

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anu
almente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30
de' junho e de 151 de agosto a 15 de dezembro.

§ 111 As reuniões marcadas para essas datas
serlo transferidas para o primeiro dia útil suba8-

SEÇÃO VIII
Do Processo legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Conatltulçio

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



PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAo
Ni 242, DE 2000

(Do Sr. Mauro Benevides e Outros)

Dá nova redac;io aos arts. 17 e 55
da Conathulc;io Federal, que dlsp6em
8Gbre fidelidade partidária, promovendo
a perda do cargo eletivo nas hipóteses
de o ocupante deixar o partido pelo qual
foi eleho e de grave violação da discipli
na partld6rla.

(Apense-Se à Proposta de Emenda à
ConstituiçãO nSl 42, de 1995.)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, de conformidade com o § 3P. do art.
60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:

Art. 1i Acrescentem-se os seguintes § 5" a 7" ao
art. 17 da Constituição Federal:

"Art. 17 .

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 26613

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ- § 52 Perderá automaticamente o mandato o
mara dos Deputados ou do Senado Federal; membro do Poder Legislativo que desfiliar-se do parti-

" - do Presidente da República; do sob cuja legenda foi eleito, salvo no caso de fusão
111- de mais da metade das Assembléias Legis- ou incorporação ou no de participação, como funda-

lativas das unidades da Federação, manifestando-se, dor, da constituição de novo partido político.
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem- § 62 Perderá, ainda, o mandato o membro do
broa. Poder Legislativo ou o chefe do Poder Executivo que,

§ 1SI A Constituição não poderá ser emendada na forma da lei edo estatuto do partido, cometer viola-
na vigência de intervenção federal, de estado de defe- ção grave da disciplina partidária, caracterizada pela
sa ou de estado de sítio. inobservância das decisões aprovadas em conven-

§ 2SI A proposta será discutida e votada em cada ção, assegurada ampla defesa.
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi- § 7P. Adecretação de perda do mandato, em face
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin- do disposto no parágrafo anterior, será processada e
tos dos votos dos respectivos membros. julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito de

§ 32 A emenda à Constituição será promulgada sua ju.risdição,.q.ua~d~ se tratar de cargos eletivos es-
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado taduals e mUniCipais.
Federal, com o respectivo número de ordem. Art. 2P. O art. 55 da Constituição Federal passa a

§ 4S1 Não será objeto de deliberação a proposta vigorar com a seguinte redação:
de emenda tendente a abolir: "Art. 55 ..

I - a forma federativa de Estado; ..
" _ o voto direto, secreto, universal e periódico; VII - que deixar o partido sob cuja legenda foi
111 _ a separação dos Poderes; eleito, salvo no caso de fusão ou incorporação ou
IV _ os direitos e garantias individuais. para participar, como fundador, da constituição de

novo partido político.
§ 5i A matéria constante de proposta de emen-

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser VIII- Que, na forma da lei e do estatuto do parti-
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati- do, cometer infringência grave da disciplina partidá

ria, assegurada ampla defesa.
va.

§ 3P. Nos casos previstos nos incisos 11 e IV, a
perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva,
de ofício ou mediante provocação de qualquer de
seus membros ou de partido político representado no
Congresso Nacional, com ampla defesa assegurada.

§ 42 Nos casos previstos nos incisos V, VII e VIII,
recebida a comunicação respectivamente, do trânsito
em julgado da decisão ou da Executiva Nacional do
Partido, acompanhada de documento comprobatório,
a perda será declarada pela Mesa da Casa respecti
va, no prazo de cinco sessões ordinárias ou extraordi
nárias.

§ 52 A renúncia de parlamentar submetido a pro
cesso que vise ou possa levar à perda de mandato,
nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos
até as deliberações finais de que tratam os §§ 22 e32."

Art. 32 Esta emenda entra em vigor na data de
sua publicação, após promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Justificação

,A presente Proposta de Emenda Constitucional
assemelha-se, em seu texto e objetivo, a idêntica ma
térJa que tramita no Senado Federal, dentro do con-
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texto da Reforma PoJrtica, pendente de deliberação para outra legenda, o que tem sido condenada pe-
por parte daquela Casa Legislativa. los segmentos mais conscientizados de oplnllo ptl-

Trata-se de norma salutar, expungida da Carta blica brasileira.
de 5 de outubro de 1988 em razão da transitoriedade Restaurar-se-á, assim, a dignidade dos manda-
institucional vivenciada pelo Para, decorrente do tér- tos, enquanto por outro lado se fortalecerá a estrutura
mino do perrodo autoritário e de retorno ao Estado partidária, na presente conjuntura.
Democrático de Direito. Diante da justeza da presente Proposta, con-

Admite-se que todas as agremiações empe- fia-se em que o seu acolhimento processar-se-á,
nham-se em impedir o prosseguimento da atual e ir- sem discrepâncias, pelo Plenário do Congresso Na-
refreável transmigração de parlamentares de uma cional.

CÂMARA DOS DEPU'TADOS
SGM - SECAP (7503) Conferência de Assina'tura. i
17105/00 18:41:23 Pqína: 001 i

PEC

MAURO BENEVIDES E OUTROS

11/05/00

Dá nova redaçJlo aos arts. 17 e 55 da Constituiçilo Federal, que
displSem. sobre fidelidade partidária. proDJovendo a perda do
cargo eletivo nas hipóteses de o ocupante deixar o partido pelo
qual. :foi eleito C de grave violaçlo da disciplina partid4ria.

POlI.ul A ..IIl.tu.... SufldeDte8: SIlM

Tot." de "'--_laatora_: Conflrm-.cl•• 105
NAo Conferem I 012
Licenciados ; 001
Repetida. I 004
lIegfvels I ooa
Retirada. ; oaa

Assinaturas ConftrlDadas
1 ADAo PRETTO
2 ADeMIR LUCAS
3 AIRTON DIPP
... ALB~RICO CORDEIRO
5 ALBERTO MouRAo
e ALceSTE ALMEIDA
7 ALCEU COLLARES
8 ALMEIDA DE .JESUS
SI ALMIR SÁ
10 ALOlzlO SANTOS
11 ANDRé: BI!!NA8SI
12 ANGELA GUAOAGNIN
13 ANIVALDO VALE
14 ANTONIO CAMBRAIA
15 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO
18 ANTONIO .JORGE
17 ARMANDO ABILlO
18 ARNON BEZERRA
18 ÁTILA LINS
20 ÁTILA LIRA
21 s. sA
22 BABA
23 BEN-HUR FERREIRA
24 BONIFAcIO DE ANDRADA

PT
PSDe
PDT
PTB
PMDB
PMDB
PDT
PL
PPB
PSDB
PSDe
PT
PSDB
PSDe
PPB
PTB
PMDB
peDe
PFL
paeB
PSDe
PT
PT
PSCB

RS
MG
RS
AL
SP
RR
RS
CE
RR
Ee
SP
SP
PA
CE
MA
TO
PB
CE
AM
PI
PI
PA
MS
MG
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2& CAIORIELA PTB RS-
26 CARLOS BATATA PSDB PE
27 CElC/TA PINHEIRO PFl MT
28 CELSOJACOB PDT RJ
29 CESAR BANDEIRA PFl MA
30 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
31 CHICO DA PRINCESA PSDS PR
32 CHIQUINHO FEITOSA PSDS CE
33 ClEUSER CARNEIRO PFl MG
34 CLOVIS VOLPI PSDS SP
35 CONFÚCIO MOURA PMDS RO
38 CORIOlANO SALES PMDB BA
37 COSTA FERREIRA PFl MA
38 DANllO DE CASTRO PSOB MG
39 DARCrSIO PERONDI PMOB RS
40 DJAlMA'PAES PSB PE
41 DOMICIANO CABRAL PMOB PB
42 OR. EVILÁSIO PSB SP
43 OUlllO PISANESCHI PTB SP
44 EBERSllVA PDT RJ.
45 eDMAR MOREIRA PPB MG
46 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
47 EDUARDO JORGE PT SP
48 EDUARDO PAES PTB RJ
49 EFRAIM MORAIS PFl PB
50 ELISEU RESENDE PFL MG
51 EMERSON KAPAZ PPS SP
52 EULER RIBEIRO PFl AM
53 EUNfclO OLIVEIRA PMOB CE
54 EURICO MIRANDA PPB RJ
55 EURfpEDES MIRANDA PDT RO
58 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
57 FERNANDO CORUJA PDT SC
58 FERNANDO FERRO PT PE
59 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
60 FLAVIOARNS PSDB PR
61 FRANCrSCa.GARCrA PFL AM
62 FRANCISCO RODRIGUES PFl RR
83 GERALDO MAGELA PT DF
64 GERALDO SIMOES PT BA
65 GESSIVALDO ISAIAS PMDB PI
88 GIOVANNI QUEIROZ POT PA
87 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
68 HERCUlANO ANGHINETTI PPB MG
69 HUGOBIEHL PPB SC,
70 IARA BERNARDI PT SP
71 IBERê FERREIRA PPB RN
72 IÉDIOROSA PMOS RJ
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73 INALDO LEITÃO PSOB PB
74 JAIR BOLSONARO PPB RJ
75 JAIR MENEGUELLI PT SP
76 JOÃO CALDAS PL AL
77 JOÃOCOLAÇO PMOB PE
78 JOÃO COSER PT· ES
79 JOÃO FASSARE1.L.A PT MG
80 JOÃO HENRIQUE PMOB PI
81 JOÃO HERRMANN NETO PPS SP
82 JOÃO MAGALHÃES PMOB MG
83 JOÃO MAGNO PT MG
84 JOÃO MATOS PMDB se
85 JOÃO RIBEIRO PFL TO
86 JOAQUIM BRITO PT AL
87 JOEL DE HOLLANOA PFL PE
88 JORGE COSTA PMoe PA
89 JOSÉ BORBA PUDB PR
90 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ
91 JOSÉ CAR1.0S MARTINEZ PTB PR
92 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL se
93 JOSÉ DIRCEU PT SP
94 JOsélNDIO PMDB SP
95 JOSÉ UNHARES PPB CE
96 JOSÉ PIMENTEL PT CE
97 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO POT SP
98 JOSÉ RONALDO PFL BA
99 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
100 JÚ1.IO DELGADO PMDB MG
101 JULIO SEMEGHINI PSOB SP
102 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
103 LAEL VARELLA PFL MG
104 LAIRE ROSADO PMDB RN
105 LAMARTINE POSELLA PMDB SP
106 LAURA CARNEIRO PFL RJ
107 Léo ALCÂNTARA PSOB CE
108 LEUR LOMANTO PFL BA
109 LUCIANO CASTRO PFL RR
110 LUIS BARBOSA PFL RR
111 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
112 LUIZ ANTONiO FLEURY PTe SP
113 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
114 LUIZ MAINARDI PT RS
H5 LUIZ RIBEIRO PSOS RJ
1i6 MARCELO BARBIERI PMDB SP
11~J' MARCIO FORTES PSDB RJ
iH! MÁRCIO MATOS PT PR
tiS MARCOS ROLlM PT RS
120 MARIA 00 CARMO LARA PT MG



Maiode 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS' Quarta-feira 24 26617

121 MAURO BENEVIDES
122 MEDEIROS
123 MENDES RIBEIRO FILHO
124 MILTON MONTI
125 MILTON TEMER
126 MOREIRA FERREIRA
127 MORONI TORGAN
128 MUSSA DEMES
129 NAIR XAVIER LOBO
130 NELSON MARQUEZEUI
131 NELSON MEURER
132 NELSON PELLEGRINO
133 NICE LOBÃO
134 NILSON PINTO
135 NILTON BAIANO
136 NILTON CAPIXABA
137 NORBERTO TEIXEIRA
138 ODILIO BALBINOTTI
139 OLIMPIO PIRES
140 OSMÂNIO PEREIRA
141 OSMAR SERRAGLlO
142 OSVALDO REIS
143 OSVALDO SOBRINHO
144 PAES LANDIM
145 PASTOR VALDECI PAIVA
146 PAULO FEIJO
147 PAULO KOBAYASHI'
148 PAULO ROCHA
149 PEDRO BITTENCOURT
150 PEDRO CANEDO
151 PEDRO CHAVES
152 PEDRO CORR~
153 PEDRO NOVAIS
154 PEDRO WILSON
155 PINHEIRO LANDIM
156 PROFESSOR LU/ZINHO
157 RAFAEL GUERRA
158 RENATO SILVA
159 RENATO VIANNA
160 RICARDO BARROS
161 RICARDO'SERZOINI
162 RICARDO FIUZA
163 RICARDORIQUE
164 ROBÉRIO ÂRAÚJO
165 ROBERTO BALESTRA
166 ROBERTO BRANT
167 ROBERTO JEFFERSON
168 ROORIGO MAIA

PMDB
PFL
PMOB
PMDB
-PT
PFL
PFL
PFl
PMD8
PTB
PPB
PT
PFl
PSDB
PPB
PTB
PMDB
PSDB
POT
PMDB
PMDB
PMD.B.
PTB
p,FL
PSL
PSD8
PSDB
PT
PFL
PSDB
PMDB
PPB
PMDB
PT
PMOB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PPB
PT
PFL
PSOB
PL
PPB
PFL
PTB
PTB

CE
.SP
RS
SP
RJ
SP
CE
PI
GO
SP
PR
BA
MA
PA
ES
RO
GO
PR
MG
MG
PR
TO
MT
PI
RJ
RJ
sp
.PA·
se
GO
GO
PE
MA
GO
ce
SP
MG
PR
SC
PR
SP
PE
PB
RR
GO
MG
RJ
RJ
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
'193
194
195

ROLAND LAVIGNE
RONALDO CAIADO
RUBEM MEDINA
RUBENS FURLAN
SALVADOR ZIMBALDI
SARAIVA FELIPE
SAULO peOROSA
SEBASTIÃO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SeRGIO BARROS
S~RGI0CARVALHO
SI::RGIO NOVA.S
S~RGIOREIS
SILVIO TORRES
SIMÃO SESSJM
THEMlsTOCLES SAMPAIO
UDSON BANDEIRA
URSICINO QUEIROZ
VIVALDO BARBOSA
WALDEMIR MOKA
WALDOMIRO FIORAVANTE
WERNER WANDERER
XICO GRAZIANO
VVONILTON GONÇALVES
ZAIRE REZENDE
ZENALDO COUTINHO
ZILA BEZERRA

PFL
PFL
PFL
PPS
PSDB
PMDB
PSDB
PSDS
POT
PSOS
PSOB
PSB
PSDB
PSDS
PPB
PMDB
PMDB
PFL
POT
PMDB
PT
PFL
PSOS
PPB
PMOB
PSOB
PFL

BA
GO
RJ
SP
SP
MG
BA
MA
SC
AC
RO
CE
SE
SP
RJp,
TO
BA
RJ
MS
RS
PR
SP
BA
MG
PA
AC

Assinaturas que Nilo ConfereJ'D.
1 ALBERTO FRAGA PMOB DF
2 AVRTON XERaZ PPS RJ
3 CARLOS DUNGA PMOB PB
4 DAMIÃO FELICIANO PMDB PB
5 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
6 GUSTAVO FRUET PMOB PR
7 JAIME MARTINS PFL MG
a NEIVA MOREIRA POT MA
9 NELSON MARCHEZAN PSOB RS
10 REGIS CAVALCANTE PPS AL
11 SfLAS CÂMARA PTB AM
12 ZEZ~PERRELLA PFL MG

AM
CE
RS
00

Assinaturas de Deputados(as) Llcenciados(as)
1 ANTONIO JOSe MaTA . PMDB CE

Assina'tUras R.epetidas
EULER RIBEIRO PFL
EUNlclO OLIVEIRA PMDB
MENDES RIBEIRO FILHO PMOB
PEDRO CANEDO PSOB

1
2
3
4
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aUcio nll 109/00
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral
Nesta

Brasrlia, 17 de maio de 2000

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Mauro Bene
vides eoutros. que "Dá nova redação aos arts. 17e55
da Constituição Federal, que dispõem sobre fidelida
de partidária. promovendo a perda do cargo eletivo
nas hipóteses de o ocupante deixar o partido pelo
qual foi eleito e de grave violação da disciplina parti
dária", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

195 assinaturas confirmadas;
12 assinaturas não confirmadas;
1 deputado licenciado;
4 assinaturas repetidas;
3 assinaturas ilegíveis.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. De Sou
za, chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TfTUlO 11
Doa Direitos e Garantias Fundamentais

CAPfTUlOV
Dos Partidos Polftlcos

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e
extinção de partidos poUticos, resguardados a sobe
rania nacional, o regime democrático, o pluripartida
rismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e
observados os seguintes preceitos: _-,

t - caráter nacional;
ti - proibição de recebimento de recursos finan

ceiros de entidade ou governo estrangeiros ou de su
bordinação a estes;

111 - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV - funcionamento parlamentar de acordo com
alei.

§ 12 Éassegurada aos partidos políticos autono
mia para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer
normas de fidelidade e disciplina partidárias.

§ 22 Os partidos políticos, após adquirirem per
sonalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão
seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 32 Os partidos políticos têm direito a recursos
do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à tele
visão, na forma da lei.

§ 42 É vedada a utilização pelos partidos políti
cos de organização paramilitar.

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO I
Da Organização Político-Administrativa

Art. 18. A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder legislativo

SEÇÃO V
Dos Deputados e dos Senadores

....................................................................................
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Se

nador:
I - que infringir qualquer das proibições estabe

lecidas no artigo anterior;
11 - cujo procedimento for declarado incompatí

vel com o decoro parlamentar;
111- que deixar de comparecer, em cada sessão

legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da
Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por
esta autorizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos
políticos; . '

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos
casos previstos nesta Constituição;



Justlflcaçio

Com a proposta de emenda à Constituição ora
apresentada, objetivamos inserir os membros do Po
der Legislativo nas mesmas regras constitucionais de
reeleição hoje vigentes para os do Executivo, limitan
do a possibilidade de recondução para o mesmo car
go, no perfodo subseqüente, a apenas uma vez.

Com a medida proposta, acreditamos que os
Legislativos Federal, estadual e municipal s6 terão a .
ganhar com a renovação geral de seus quadros a
cada duas legislaturas, o que certamente trará fôlego
e ânimo novos a instituição parlamentar.

Lembre-se que uma verdadeira democracia é
tão mais rica quanto maiores são as oportunidades
de participação dos cidadãos nas decisões polfticas,
e estas se ampliam, enormemente quando se tem
corno regra a necessidade de revezamento periódico
dos detentores dos cargos de representação.

Hoje, no Brasil, por não haver qualquer limite
para a reeleição de membros do Legislativo, os mais
antigos acabam dominando o cenário parlamentar, e
sua participação privilegiada dentro da instituição
acaba lhes dando projeção polftica cada vez maior, o
que na maioria das vezes garante urna recondução
tranqOila, reproduzindo-se esta situação a cada nova
legislatura. No lugarda desejada e salutar renovação,
o que se tem é a manutenção nos cargos, por anos a
fio, dos parlamentares mais antigos, sendo reduzidas
as poS8lbilldades de um revezamento mais democrá
tico na representação popular.

Neste momento em que a reforma das institui
ções polftlcas está para entrar na pauta das discus
sões do Congresso Nacional, apresentamos a pre
sente proposta como mais uma contribuição ao deba
te, contando com o apoio de nossos ilustres Pares
para sua aprovação como Emenda Constitucional.

sala das Sessões, de de 2000. - Deputado
lédlo Roa.

SEÇÃO VIII
Do Pl'OCUao Legislativo

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUlçAo
NR 244, DE 2000

(Do Sr.lédio Rosa e Outros)

I)j nova redI~ ao art. 14, I SO, da
Conatltulçlo F.....I.

(À Comissão de Constituiçlo e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos tennos do art. ao da ConstituiçAo
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
Constitucional:

SUBSEÇÃO"
Da Emenda t ConatltulçAo

Art. 61! AConstituição poderá seremendada me
diante proposta:
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VI- que sofrer condenação criminal em senten- Art. 1QO art. 14, § SQ, da Constituição Federal
ça transitada em julgado; passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 1Sl É incompatfvel com o decoro parlamentar, "Art. 14. ( )
alénl dos casos definidos no regimento interno, o abuso .
das prerrogativas asseguradas a membro do Congres- § 511 O Presidente da República, os Governado-
so Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. res de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos, os

§ 2Sl Nos casos dos incisos I, \I e VI, a perda do Deputados Federais e Estaduais, os Senadores, os
mandato será decidida pela Câmara dos Deputados Vereadores e quem os houver sucedido ou substituf-
ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria do no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para
absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa um único perfodo subseqüente. (NR)"
ou de partido polftico representado no Congresso Na- Art. 2ll Esta Emenda Constitucional entra em vi-
cional, assegurada ampla defesa. gor a partir da primeira legislatura subseqüente à sua

§ 3Sl Nos casos previstos nos incisos 11I a V, a per- publicação.
da será declarada pela Mesa da casa respectiva, de
offcio ou mediante provocação de qualquer de seus
membros, ou de partido poIftico representado no Con
gresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 4Q A renúncia de parlamentar submetido a pro
cesso que vise ou possa levar à perda do mandato, nos
termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as
deliberações finais de que tratam os parágrafos 2Sl e 3Sl

*§ 4118Cf8BCBlltadopela Emenda ConBtJtuoIonaJ de RBVIdo
nf26, d6 7-6-1994.

§ 3Sl A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo mimero de ordem.
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Conferênéia de Assinaturas!
I

Página: 001 I
I

Confinnadas : 182

NAo Conferem 009
Ucenclados . 001
Repetidas 038
lIegrveis I 000I
Retiradas ! 000

Tipo da Propolfçlo: PEC

Autor da PropOlfçlo: IÉDIO ROSA E OUTROS

Data de ApreseDtaçlo: 17/05/00

Ementa: Dá nova redação ao art. 14, § 5°, da Constituição Federal.

POIIm Assinatura Suf1eieDtes: SIM

Totais de Auinaturu:

Assinaturas Confirmadas
1 ADAOPRETTO PT RS
2 AFFONSO CAMARGO PFL PR
3 AGNALDO MUNIZ PPS RO

4 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
5 AIRTONDIPP PDT RS

6 AIRTON ROVEDA PSDB PR
7 ALBÉRICO CORDEIRO PTB AL
8 ALBERTO FRAGA PMDB DF
9 ALBERTO MOURÃO PMOB SP
10 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
11 ALCEU COLlARES POT RS
12 ALEX CANZIANI PSDB PR
13 ALMEIDA DE JESUS PL CE

14 ALMIRSA PPB RR
15 ALOIZIO SANII"OS PSDB ES
16 ANIBAL GOMES PMOB CE
17 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB MA
18 ANTONIO JORGE PTB TO
19 ARMANDO ABfLIO PMDB PB
20 ARNON BEZERRA PSOS ce
21 ATlLALlRA PSOB PI
22 B.sA PSOB PI
23 BETINHO ROSADO PFl RN
24 BISPO RODRIGUES PL RJ
25 BONIFAclO DE ANDRADA PSDB MG
26 CAJORIELA PTB RS
27 CARLOS BATATA PSDB PE
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28 CARLOS SANTANA PT RJ
29 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
30 CEZAR SCHIRMER PMOB RS
31 CHICO DA PRINCESA PSOB PR
32 CLEUBER CARNEIRO PFL MO
33 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
34 CORIOLANO SALES PMDB BA
35 COSTA FERREIRA PFL MA
38 CUSTÓDIO MATTOS PSDS MG
37 DAMIAO FELlCfANO PMDB PB
38 DANILO DE CASTRO PSDB MG
39 DARCI COELHO PFL TO
40 DE VELASCO PSL SP
41 DILCEU SPERAFICO PPB PR
42 DINO FERNANDES PSDS RJ
43 DOMICIANO CABRAL PMDB PB
44 DR. EVILÁSIO PSB SP
45 OUlllO PISANESCHI PTB SP
46 EBERSILVA PDT RJ
47 EDINHOBEZ PMDB SC
48 EDMAR MOREIRA PPB MG
49 EDUARDO BARBOSA PSDS MG
50 EDUARDO JORGE PT SP
51 EDUARDO PAES PTB RJ
52 ELISEU RESENDe PFL MG
53 EMERSON KAPAZ PPS SP
54 ENIOSACCI POT RS
55 ESTHER GROSSI PT RS
58 EULER RIBEIRO PFL AM
57 EURICO MIRANDA P?B RJ
58 EXPEDITO JÚNIOR PFl RO
59 FÀTtMAPELAES PSOB AP
80 FERNANDO CORUJA PDT SC
61 FERNANDO DINIZ PMDB MG
82 FEUROSA PSOB ES
63 FRANCISCO GARCIA PFL NIt
64 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
65 GERALDO MAGELA PT DF
86 GERALDO SIMOES PT BA
67 GESSIVALDO ISAfAS PMOB PI
68 GILBERTO KASSAS PFL SP
69 GIOVANNI QUEIROZ POT PA
70 HElENILDO RIBEIRO PSDS AL
71 IBER~ FERREIRA PPB RN
72 IBRAHIM ABI-AClCSl PPB MG
73 léDIOROSA PMDB RJ
74 ILDEFONÇO COR86t'" PFL AC
75 INALDO LEITÃO PSOB PB
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76 IRISSIMOES PTB PR
77 JAIME MARTINS PFL MG
78 JAIR BOLSONARO PPB RJ
79 JOÃO CAJ.OAS PL AI.
80 JOÃO COLAÇO PMOB PE
61 JOÃO FASS}.RELLA PT MG
82 JOÃO MAGNO PT MG
83 JOÃO PAULO PT SP
84 JOÃO SAMPAIO POT RJ
85 JORGE COSTA PMOB PA
86 JOS~BORBA PMOB PR

'87 JOS~DE ABREU PTN SP
88 JOSÉ MILITÃO PSOB MG
89 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO POT SP
90 JOSÉ THOMAZ NONO PFL AL
91 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
92 JÚLIO DELGADO PMOB MG
93 LAlRE ROSADO PMOB RN
94 LAMARTINE POSELLA PMOB SP
95 LIOIA QUINAN PSOB GO
96 LINCOLN PORTELA PSL MG
97 LUIS BARBOSA PFL RR
98 LUIZ BITTENCOURT PMOB GO
99 LUIZ FERNANDO PPB AM
100 LUIZ SÉRGIO PT RJ
101 MARCIO FORTES PSOB RJ
102 MARCONDES GADELHA PFL PB
103 MARCOS CINTRA PL SP
104 MARCOS LIMA PMDB MG
105 MARCUS VICENTE PSDB ES
106 MARIA ABADIA PSOB DF
107 MÁRIO DE OLIVEIRA PMOB MG
108 MARIO NEGROMONTE PSOB BA
109 MATTOS NASCIMENTO PST RJ
110 MAURO BENEVIDES PMOB CE
111 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB RS
112 MILTON MONTI PMOB SP
113 MOACIR MICHELETTO PMOB PR
114 MUSSA DEMES PFL PI
115 NAIR XAVIER LOBO PMOB GO
116 NEIVA MOREIRA POT MA
111 NELa ROOOLFO PMOB SP
118 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
119 NELSON MEURER FlPB PR
120 NELSON OTOCH PSDB CE
121 NEY LOPES PFL RN
122 NICIAS RIBEIRO FlSOS PA
123 NILSON PINTO PSDB PA
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124 NILTON CAPIXABA PTB
125 NORBERTO TEIXEIRA PMOB
126 oSMÂNro PEREIRA PMDB
127 OSMAR SERRAGLlO PMOB
128 OSVALDO REIS PMDB
129 PADRE ROQUE PT
130 PAES LANDIM PFL
131 PAULO BALTAZAR PSB
132 PAULO FEIJ6 PSDB
133 PAULO KOBAYASHI PSDB
134 PAULO PAIM PT
135 PEDRO BITTENCOURT PFL
136 PEDRO CANEDO PSDB
137 PEDRO CELSO PT
138 PEDRO CHAVES PMDB
139 PEDRO CORR~ PPB
140 PEDRO NOVAIS PMOB
141 PEDRO WILSON PT
142 PINHEIRO LANDIM PMDB
143 RAFAEL GUERRA PSDB
144 RAINEL BARBOSA PMDB
145 RENATO VIANNA PMDB
146 RICARDO BERZOINI PT
147 RICARDO RIQUE PSDB
148 ROBÉRIO ARAÚJO PL
149 ROBERTO ARGENTA PHS
150 ROBERTO BALESTRA PPB
151 ROBERTO PESSOA PFL
152 ROMEL ANIZIO PPB
153 ROMEU QUEIROZ PSOB
154 RONALDO VASCONCELLOS PFL
155 RUBEM MEDINA PFL
156 RUBENS BUENO PPS
157 RUBENS FURLAN PPS
158 SALATlELCARVALHO PMDB
159 SALVADOR ZIMBALDI PSDB
160 SAMPAIO DÓRIA PSOB
161 SANTOS FILHO PFL
162 SARAIVA FELIPE PMDB
163 SAULO PEDROSA PSDB
164 SEBASTIÃO MADEIRA PSOB
165 SERAFIM VENZON PDT
166 SÉRGIO BARCELLOS PFL
167 SÉRGIO CARVALHO PSDB
168 SÉRGIO REIS PSOB
169 SEVERINO CAVALCANTI PPB
170 SILAS BRASILEIRO PMDB
171 SILAS CÂMARA PTB

RO
GO
MG
PR
TO
PR
PI
RJ
RJ
SP
RS
se
GO
DF
GO
PE
MA
GO
CE
MG
TO
SC
SP
PB
RR
RS
GO
CE
MG
MG
MG
RJ
PR
SP
PE
SP
SP
PR
MG
BA
MA
SC
AP
RO
SE
PE
MG
AM

Maio de 2000
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112 UBIRATAN AGUrAR PSDB CE
173 UDSON BANDEIRA PMDB TO
174 VADÃO GOMES PPB SP
175 VICENTE CAROPRESO PSOB se
176 WALDIR SCHMIDT PMDB RS
177 WERNER WANDERER PFL PR
178 YVONILTON GONÇALVES PPB BA
179 ZÉ GOMES DA ROCHA PMOB GO
180 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
181 ZILA BEZERRA PFL AC
182 ZULAIJ: COBRA PSDB SP

, Assinaturas que Não Conferem
1 DELFIM NETIO PPB SP
2 DR. BEN·EDITO DIAS PPB AP
3 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
4 GUSTAVO FRUET PMDB PR
5 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
6 NELSON MARCHEZAN PSD8 RS
7 OSVALDO-SOBRINHO PTB MT
8 PASTOR VALDECI PAIVA PSL RJ
9 ZEZé PERRELLA PFL MG

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
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Assinaturas Repetidas
1 ALCEU COLLARES PDT RS
2 ALCEU COLLARES PDT RS
3 ALOfzro SANTOS PSDS ES
4 ARNON BEZERRA PSDB CE
5 B.sA PSOB PI
6 CARLOS BATATA PSDB PE
7 CHICO DA PRINCESA PSOB PR
8 DE VELASCO PSL SP
9 EDMAR MOREIRA PPB MG
10 EDMAR MOREIRA PPB MG
11 EURICO MIRANDA PPB RJ
12 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
13 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
14 FERNANDO DINIZ PMDB MG
15 FRANCISCO GARCIA PFL AM
16 FRANCISCO GARCIA PFL AM
17 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
18 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
19 GERALDO MAGELA PT DF
20 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
21 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL
22 ISERe FERREIRA PPB RN
23 IlDEFONÇO CORDEIRO PFl AC
24 JOÃO SAMPAIO POT RJ
25 LAIRE ROSADO PMDB RN
26 LUIS BARBOSA PFL RR
27 LUIZ SÉRGIO PT RJ
28 MAURO BENEVIDES PMOB CE
29 NILTON CAPIXABA PTB RO
30 OSVALDO REIS PMDB TO
31 PEDRO CANEDO PSDB GO
32 PEDRO CHAVES PMDB GO
33 PEDRO CORRJ:A PPB PE
34 RICARDO RIQUE PSDB PB
35 RUBENS FURLAN PPS SP
36 SALATIEl CARVALHO PMDB PE
37 SAULO PEDROSA PSDS BA
38 SAULO PEOROSA PSDB BA
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Ofício n2 111/00
A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Brasrtia, 18 de maio de 2000

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta
de Emenda à Constituição do Sr. Deputado IÉDIO
ROSA E OUTROS, que "Dá nova redação ao art.
14, § 52, da Constituição Federal", contém número
suficiente de signatários, constando a referida pro
posição de:

182 assinaturas confirmadas;
"

9 assinaturas não confirmadas;

1 deputado licenciado;

38 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO"
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO IV
Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular será exercida
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secre
to, com valor igual para todos, e, nos termos da
lei, mediante:

I - plebiscito;
* Inciso I regulamentado pela Lei n119.709, de 18-11-1998.

" - referendo;
* Inciso 11 regullJfTl8lJtado pela Lei nI19.709, de 8-11-1998.

..
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111 - iniciativa popular.
* Inciso 111 regulamentado pela Lei nI19.709, de 18-11·998.

§ 12 O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito
anos;

" - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de de
zoito anos.

§ 22 Não podem alistar-se como eleitores os
estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, os conscritos.

§ 32 São condições de elegibilidade, na forma
da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

" - o pleno exercício dos direitos políticos;

IIJ - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;
* Regulamentado pela Lei nI19.096, de 19-9-1995.

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e
Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Gover
nador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, De
putado Estadual ou Distrital, prefeito, vice-prefeito e
juiz de paz;

d)dezoito anos para vereador.

§ 42 São inelegíveis os inalistáveis e os analfa
betos.

§ 52 O Presidente da República, os Governa
dores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e
quem os houver sucedido ou substituído no curso
dos mandatos poderão ser reeleitos para um único
período subseqüente.

• § 5 11 com redação dada pela Emenda Constitucional nl1 16
de 4·6-1997.

§ 62 Para concorrerem a outros cargos, o Pre
sidente da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar
aos respectivos mandatos até seis meses antes do
pleito.

§ 72 Sã~,inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Pre-



Substitutivo do senado Federal ao
Projeto de lei nQ 4.556-C, de 1994, que
"dispõe sobre o piso salarial dos médI
COS e clrurgl6n-ctentistU, alterando di.."
posmvos- da lei nQ 3.999, de 15 de de
zembro de 1961"~

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54.»

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q Os art. 4!l, 5~e 8'1 da Lei nQ 3.999, de 15
de dezembro de 1961, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 4!l o piso salarial dos médicos e
dos cirurgiões-dentistas, nos termos do
inciso V do art. 7!l da Constituição Fede
ral, constitui a remuneração mínima devi
da pelos serviços profissionais por eles
prestados, com relação de emprego, a
pessoas físicas ou jurídicas de direito pri
vado."

"Art. 52 Fica fixado o piso salarial dos
médicos e cirurgiões-dentistas em

R$988,41 (novecentos e oitenta e oito rea
is e quarenta e um centavos), e o dos au
xiliares em R$140,OO (cento e quarenta
reais).

§ 1'1 O piso salarial previsto neste arti
go será reajustado de acordo com a política
salarial adotada pelo Governo Federal para
os trabalhadores em geral.

§ 2'1 O piso salarial para médicos e ci
rurgiões-dentistas previsto neste artigo so
mente será devido a partir da vigência desta
Lei."

"Art. 82 A duração normal do trabalho
dos médicos, cirurgiões-dentistas e auxilia
res será, no máximo, de quatro horas diári
as, não podendo ultrapassar vinte horas se
manais.

§ 1!l Para cada noventa minutos de
trabalho haverá um repouso de dez minu
tos.

§ 22 Mediante acordo escrito, ou por
motivo de força maior, poderá ser o horá
rio normal acrescido de horas suplementa
res, em número não excedente de duas
por dia.
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sidente da República, de Governador de Estado ou PROJETO DE LEI NQ 4.556-D, DE 1994
Território, do Distrito Federal, de prefeito ou de
quem os haja substituído dentro dos seis meses an
teriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eleti
vo e candidato à reeleição.

§ 82 O militar alistável é elegível, atendidas as
seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço,
deverá afastar-se da atividade; .

11 - se contar mais de dez anos de serviço,
será agregado pela autoridade superior e, se eleito,
passará aut~maticamente, no ato da diplomação,
para a inatividade.

§ 9'1 Lei complementar estabelecerá outros
casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessa
ção, a fim de proteger a probidade administrativa,
a moralidade para o exercício do mandato, consi
derada a vida pregressa do candidato, e a norma
lidade e legitimidade das eleições contra a influên
cia do poder econômico ou o abuso do exercício
de função, cargo ou emprego na administração di
reta ou indireta.

"§ 911 com redação dada pela Emenda Constitucionalde Re
vido n1l4, de 7·6· 1994.

V - improbidade administrativa, nos termos do
art. 37, § 4!l.

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugna
do ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias
contados da diplomação, instruída a ação com
provas de abuso do poder econômico, corrupção
ou fraude.

§ 11 . A ação de impugnação de mandato tra
mitará em segredo de justiça, respondendo o au
tor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta
má-fé.

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políti
cos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos
de:

I - cancelamento da naturalização por senten
ça transitada em julgado;

11 - incapacidade civil absoluta;

11I - condenação criminal transitada em julga
do, enquanto'durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos im
posta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5,
VIII;
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CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

VII- décimo terceiro salário com base na remu
neração integral ou no valor da aposentadoria;

IX- remuneração do trabalho noturno superior
àdodiumo;

X- proteção do salário na forma da lei, consti
tuindo crime sua retenção dolosa;

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

1- relação de emprego protegida contra despe
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensa
tória, dentre outros direitos;

11- seguro-desemprego, em caso de desempre
go involuntário;

111- fundo de garantia do tempo de serviço;

IV- salário mínimo, fixado em lei, nacional
mente unificado, capaz de atender a suas necessi
dades vitais básicas e às de sua família com mo
radia, alimentação, educação, saúde, lazer, ves
tuário, higiene, transporte e previdência social,
com reajustes periódicos que lhes preservem o
poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação
para qualquer fim;

V- piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho;

VI- irredutibilidade do salário, salvo o disposto
em convenção ou acordo coletivo;

VII- garantia de salário, nunca inferior ao mí
nimo, para os que percebem remuneração variá
vel;

Presidente
Substitutivo do Senado ao Projeto de

lei da Câmara nl! 24, de 1998 (Pl nl!
4.556, de 1994, na Casa de origem), que
"dispõe sobre o piso salarial dos médicos
e cirurgiões-dentistas, alterando dispositi
vos da lei nl! 3.999, de 15 de dezembro de
1961".

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Dispõe sobre o piso salarial dos médi

cos e cirurgiões-dentistas, alterando disposi
tivos da lei nl! 3.999, de 15 de dezembro de
1961.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1I! Os arts. 41! e 51! da lei nl! 3.999, de 15
de dezembro de 1961, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art 42 O piso salarial dos médicos e dos cirur
giões-dentistas, nos termos do inciso V do art. 72 da
Constituição Federal, constitui a remuneração míni
ma devida pelos serviços profissionais por eles
prestados, com relação de emprego, a pessoas físi
cas ou jurídicas de direito privado." (NR)

" Art. 51! É fixado o piso salarial dos médicos e
cirurgiões-dentistas em R$1.337,32 (um mil, trezen
tos e-trinfãe sete reais e trinta e dois centa
vos)."(NR)

Art. 22 O piso salarial referido no caput do art.
51! da lei nl! 3.999, de 1961, somente será devido a
partir da vigência desta lei e será reajustado de
acordo com a polftica salarial adotada pelo Govemo
Federal para os trabalhadores em geral.

Art. 31! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 10 de maio de 2000.- Sena
dor Antonio carlos Magalhães, Presidente.

§ 31! A remuneração da hora suple- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
mentar não será inferior à da hora normal COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATiVOS -
acrescida de cem por cento." CeDI

Art. 21! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 31! Revogam-se os art. 71!, 12.e 13 da Lei nl!
3.999, de 15 de dezembro de 1961.

Câmara dos Deputados, 24 de junho de 1998.-
-Michel Temer.

Às Comissões:
Trabalho, de Adm. e Serviço Público
Consto e Justiça e de Redação (Art. 54,RI)

Em 23 de maio de 2000
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LEI Nt3.999, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1981

Altera o alárlo mfnlmo dos médI
cos • clrurgl6ee-dentlstu.

Art. 4.2 E saIário-mfnimo dos médicos a remunera
ção mfnima, permitida por lei, pelos serviços profissio
nais prestados por médicos, com a relação de empre
go, a pessoas ffsicas ou jurfdicas de direito privado.

Art &' FICa fixado o saJário-rnfnimo dos médicos
em quantia igual a três vezes e o dos auxiliares a duas
vezes mais o salário-mfnimo comum das regiões ou
sub-regiões em que exercerem a profissão.

a)cinco anos para o trabalhador urbano, até
o limite de dois anos após a extinção do contrato;

b)até dois anos após a extinção do contrato,
para o trabalhador rural;

XXX- proibição de diferença de salários, de
exercfcio de funçães e de critério de admissão por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI- proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do traba
lhador portador de deficiência;

XXXII- proibição de distinção entre trabalho
manual, técnico e intelectual ou entre os profissiona
is respectivos;

XXXIII- proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qual
quer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (qua
torze) anos;

.. Inciso XXXIII com redação dada pela Emen
da Constitucional nf/20, de 15-12-1998.

XXXIV- igualdade de direitos entre o trabalha
dor com vfnculo empregatrcio permanente e o traba
lhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à catego
ria dos trabalhadores domésticos os direitos pre
vistos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX,
XXI e XXIV, bem como a sua integração à previ
dência social.
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XI- participação nos lucros, ou resultados, des- que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou
vinculada da remuneração, e, excepcionalmente, culpa;
participação na gestão da empresa, conforme defini- XXIX- ação, quanto a créditos resultantes
do em lei; das relações de trabalho, com prazo prescricional

XII- salário-famflia pago em razão do depen- de:
dente do trabalhador de baixa renda nos termos da
lei;

.. Inciso XII com 1'9dBçIo dada pela Emenda Constitucional
~20, de 15-12-1998.

XIII- duração do trabalho normal não superior
a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução
da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva
de trabalho;

XIV- jornada de seis horas para o trabalho rea
lizado em turnos ininterruptos de revezamento, sal
vo negociação coletiva;

XV- repouso semanal remunerado, preferenci
aimente aos domingos;

XVI- remuneração do serviço extraordinário
superior, no mfnimo, em cinqüenta por cento à do
normal;

XVII- gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário nor
mal;

XVIII- licença à gestante, sem prejurzo do em
prego e do salário, com a duração de cento e vinte
dias;

XIX- licença-paternidade, nos termos fixados
em lei;

XX- proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos especfficos, nos termos da lei;

XXI- aviso prévio proporcional ao tempo de servi
ço, sendo no mfnimo de trinta dias, nos termos da.lei;

XXII- redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXIII- adicional de remuneráção para as ativida
des penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XXIV-aposentadoria;

XXV- assistência gratuita aos filhos e depen
dentes desde o nascimento até seis anos de idade
em creches e pré-9$COlas;

XXVI- reconhecimento das convenções e acor
dos coletivos de trabalho;

XXVII- proteção em face da automação, na for
ma da lei;

XXVIII- seguro contra acidentes de trabalho, a
cargo do empregador, sem excluir a indenização a



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Identificação Sf PLS 24 11998

Quarta-feira 24 26631
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Ementa

Indexação

Despacho
Iniciai

Última Aç!o

Matérias
Anexadas

Legislação
Citada

Tramitação

SENADOR - MARINA SILVA (PT - AC)

ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 71 E 73 OA LEI 8213, DE 24 DE
JULHO DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFICIOS
DA PREVIOENCIA SOOAL, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS
ESTENDENDO O SALARIO-MATERNIDADE A TRABALHADORA
AUTONOMA.
ALTERAÇÃO, LEGISLAÇÃO, PLANO DE BENEFICIOS, PREVIDENCIA
SOCIAL, ATENDIMENTO, SALARIO MATERNIDADE, TRABALHADOR
AUTONOMO. SAIARIO MATERNIDADE, DEBITes, SEGURADO,
OBSERVAÇÃO, PRAZEI PERIODO, PARTO, SITUAÇÃO, REQUISITOS,
PREVISÃO, LEGISLA'wAO, PROTEÇÃO, MATERNIDADE.
COMPcrENCIA, PREVIDENCIA SOCIAL, PAGAMENTO, SALARIO
MATERNIDADE, TRABALHADOR AUTONOMO, VALOR, SAlARIO DE
CONTRIBUIÇÃO, RESPEITO, CARENClA, PRAZO, EMPREGADO
DOMESTICO, SEGURADO ESPECIAL, REGULAMENTAÇÃO, LEI.
SF COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS

Data: 29/01/1999 Local: (SF) SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Status: ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA (ARQVD)
Texto: MATERIA ARQUIVADA NOS TERMOS DO ART. 332 DO RISF.
OSF NO 22-A DE 24 02 PAG 3216. (PUBUCADO EM SUPLEMENTO).
Encaminhado em 18/03/1999 para (Sf) SSARQ • Subsecretaria de
Arquivo
pt.S 00003 11998
as 00043 11998

LEI 821311991

PlS 00024/1998

• 30/01/1998 PROTOCOLO LEGISlATIVO· PLEG
ESTE PROCESSO CONTEM 04 (QUATRO) FOLHAS NUMERADAS
E RUBRICADAS. '

• 30/01/1998 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO· ATA-PLEN

LEITURA.
• 30/01/1998 MESA DIRETORA - MESA

DESPACHO A CAS (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS,
APOS SUA PUBUCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS,
DEVENDO SUA TRAMITAÇÃO INICIAR-SE EM 16 DE
FEVEREIRO DE 1998. DSF 31 01 PAG 1942 E 1943.

• 30/01/1998 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
RECEBIQO NESTE ORGÃO, EM 30 DE JANEIRO DE 1998.

• 30/01/1~98 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
ENCAMINHADO AO SACP.

• 30/01/1998 SERVIço DE APOIO COMISSÕeS PERMANENTES •
SACP
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RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 30 DE JANEIRO DE 1998.
• 30/01/1998 ~!:RVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES 

SACP
ENCAMINHADO A CAS.

• 05/02/1998 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
ENCAMINHADO AO SACP, ATENDENDO SOUCITAÇÃO DA
SSCLS.

• 05/02/1998 SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
SACP
ENCAMINHADO A SSCLS, PARA ATENDER REQUERIMENTO DE
TRAMITAÇÃO CONJUNTA.

• 10/02/1998 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PlEN

LEITURA RQ. 097, DO SEN ADEMIR ANDRADE, SOUClTANDO
TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM O PLS 00003 1998. DSF 11 02
PAG 2621.

• 10/02/1998 SUBSEC. COORDENAÇÃO LeGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 097, DE
TRAMITAÇÃO CONJUNTA).

• 13/02/1998 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGENDADO PARA O DIA 05 DE MARÇO DE 1998 (RQ. 097).

• 05/03/1998 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

1000 INCWSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO
(RQ. 097, DE TRAMITAÇÃO CONJUNTA).

• 05/03/1998 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIo - ATA-PLEN

1000 VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 097.
• 05/03/1998 MESA DIRETORA - MESA

DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES. OSF 06 03
PAG 3426.

• 05/03/1998 SERVIÇO DE APOIO COMISSOES PERMANENTES 
SACP
ENCAMINHADO A CAS.

• 13/03/1998 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
ENCAMINHADO A SSCLS.

• 25/03/1998 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

LEITURA RQ. 192, DE AUTORIA DO SEN ADEMIR ANDRADE,
SOUCTANDO TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM O PLS 00043
1998. DSF 26 03 PAG 5139.

• 25/03/1998 SUBSEC. COORDENAÇÃO lEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INCWSÁO ORDEM DO DIA (RQ. 192, DE
TRAMrrAÇÃO CONJUNTA).

• 03/04/1998 SUBSEC. COORDENAÇÃO lEGISLATIVA DO
SENADO - SsasF
AGENDADO PARA O DIA 23 DE ABRIL DE 1998. (RQ. 192)•

• 23/04/1998 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SeNADO - SSQSF
A MATERIA DEIXOU DE SER APRECIADA NESTA
OPORTUNIDADE, EM VIRTUDE DA TRANSFORMAÇÃO DA
SESSÃO EM NAó DEUBERATIVA. FICANDO INCLUIOA NA
ORDEM DO DIA DE 28 DE ABRIL DE 1998. (RQ. 192).

• 28/04/1998 SUBSECRETARIA DE ATA - PlENAAJO - ATA-PlEN

INCWsAo ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ.
192, DE TRAMITAÇÃO CONJUNTA).

• 28/04/1998 SUBSECRETARIA DE ATA· PlENÁRIo - ATA-PLEN

Maio de 2000
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VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 192.
• 28/04/1998 MESA DIRETORA - MESA

DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES. DSF)9 04
PAG 1174.

• 29/04/1998 SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES 
SA~F'

ENCAMINHADO A CAS.
• 29/04/1998 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS

RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 29 DE ABRIL DE 1998.
• 11/05/1998 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS

RELATOR SEN BENEDITA DA SILVA. (TRAMITA EM CONJUNTO
COM OS PLS 00003, 00043 1998~.

• 21/12/1998 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
DEVOLVIDA PELO RELATOR, SEN BENEDITA DA SILVA, EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 89 PARAGRAFO 20 DO
REGIMENTO INTERNO.

• 14/01/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
ENCAMINHADO AO SACP (ARTS. 332 E 333 00 RISF).

• 29/01/1~99 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA (ARQVD)
MATERIA ARQUIVADA NOS TERMOS DO ART. 332 DO RISf.
DSF NO 22-A DE 24 02 PAG 3276. (PUBUCADO EM
SUPLEMENTO).

Ofício n2 819 (SF)
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Brasília, 10 de maio de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que o Senado
Federal aprovou, em revisão, nos termos do substituti
vo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara n2 24, de
1998 (PL n2 4.556, de 1994, nessa Casa), que "dis
põe sobre o piso salarial dos médicos e cirur
giões-dentistas, alterando dispositivos da Lei n2

3.999, de 15 de dezembro de 1961".

Em anexo, restituo um dos autógrafos do pro
jeto originário.

Atenciosamente, - Senador Casildo Malda
ner, Primeiro-Secretario, em exercício.

6

PROJETO DE LEI N2 2.968, DE 2000
(Do Sr. Bispo Wanderval)

Acrescenta artigo à Lei n2 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro.

(Às Comissões De Viação E Transpor
tes; e e de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54.»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A Lei n2 9.503, de 23 de setembro de

1997, que institui o Código de trânsito Brasileiro, pas
_ sa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

"Art. 87-A Os locais destinados pelo órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à
implantação de equipamentos eletrônicos de fiscali
zação de trânsito serão sinalizados com sinallumino
so intermitente funcionando 24 horas por dia."

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A implantação de equipamentos eletrônicos fis
calizadores de trânsito nas vias tem sido feita muitas
vezes em situações, tais como em curvas ou em subi
das, ou em locais os mais escondidos, que não permi
tem ao condutor14r a visualização desses equipa
mentos. Isso dá a impressão que é feito proposital
mente para multar e arrecadar, quando, na realidade
a ação das autoridades deveria se concentrar mais na
educação do trânsito, pela qual tanto luta o Código de
Trânsito Brasileiro.

Por trás desse serviço de fiscalização sabemos
que existe todo um interesse lucrativo, pois esses
equipamentos eletrônicos pertencem a empresas pri
vadas contratadas pelas repartições de trânsito. Tudo
isso gera uma desconfiança geral e a crença quase
unânime, entre os condutores, de que existe uma "in
dústria de multas" com a qual alguns se beneficiam
enormemente. Para evitar tanto mal-estar é importan
te que os procedimentos de fiscalização sejam trans
parentes, até para que os condutores possam confiar
mais nas autoridades de trânsito e nos seus propósi
tos.



Justificação

Quando de sua aposentadoria, o trabalhador
brasileiro tem de provar 'que os dados consignados
em sua carteira de trabalho são verdadeiros. Carteira
esta, na maioria da vezes, preservada com cuidado e
orgulho pelo trabalhador durante toda a sua vida,
como instrumento probatório de sua dignidade.

Uma legião de senhores e senhoras, bastante
idosos, estão diariamente nos postos de concessão
aos prantos e nervosos, porqúe não sabem como lo
calizar seus ex-empregadores. Isto é ferir os direitos
humanos mais básicos. Isto é a tortura psicológica e
ffsica de um estado cruel e saâomasoquista.

Aqueles que tiverem a coragem de defender
contrariamente a presente proposição argumentarão
que tal dispositivo poderá abrir uma brecha para a
corrupção. Tal tese não pode prosperar, porque as
anotações suspeitas poderão ser melhor investiga
das, por meio de exames grafotécnicos ou verificação
da existência de firma ou empresa em Junta Comerci
aI. Do levantamento do Cadastro Geral dos Contribu
intes- CGC, de Cadastro Estadual, de Cadastro Muni
cipal, do Cadastro Geral de Empregados e Desem
pregados- CAGED e do Programa de Integração So
cial- PIS. Portanto, com todos estes recursos à dispo
sição dos órgãos governamentais e previdenciários é
inadmissfvel que queira se transferir para a classe tra
balhadora quaisquer ônus de prova em relação ao
seu perfodo laboral, consignado em carteira profissio
nal. Valendo notar que tais exigências têm recafdo so-
bre cidadãos de idade avançada. .

Por outro lado, não é crfvel e aceitável que mi
lhões de pessoas idosas, por culpa exclusiva de uma
minoria de corruptores e corruptos, sejam sacrifica
das em nome de uma pseuda ordem moral, que parte
do pressuposto de que todos são desonestos,o que
não é regra, e sim exceção.

A matéria em tela já foi discutida pela Suprema
Corte do Pafs, que assim sumulou:

"Súmula 225/STF- Não é absoluto o valor pro
batório das anotações da Carteira Profissional".

CAPíTULO VII
Da Sinalização de Trinslto

PROJETO DE LEI NlZ 2.969, DE 2000
(Do Sr. Milton Temer)

Acrescenta parágrafo único ao art.
40 da, Consolidação das Leis do Traba
lho.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Seguridade
Social e Famflia; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)- art. 24,U)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!l O art. 40 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1!l

Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em:
1- verticais:
11- horizontais;
111- dispositivos de sinalização auxiliar;
IV- luminosos;
V- sonoros;
VI- gestos do agente de trânsito e do condutor.
Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser

entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsi
to após a realização de obras ou de manutenção, en
quanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e
horizontalmente, de forma a garantir as condições
adequadas de segurança na circulação.

Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em
obras deverá ser afixada sinalização especffica e
adequada.
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Se considerarmos as barreiras eletrônicas, per- de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do se-
feitamente visfveis, ninguém duvida de que elas cum- guinte parágrafo único:
prem satisfatoriamente a sua função de controlador "Parágrafo único. Para efeitos da relação traba-
de velocidade. Por que então os chamados "pardais" Ihista e dos direitos previdenciários, as anotações
não seriam, da mesma forma, visfveis e adequada- apostas na Carteira daTrabalho e Previdência Social
mente sinalizados? reputar-se-ão-veriJádeitas até que se prove em con-

É com esse raciocfnio que apresentamos o pre- trário, sendo vedada a exig'ência ao trabalhador de
sente projeto de lei, o qual esperamos seja aprovado outra prova de seu tempo de trabalho."
pelos ilustres deputados. Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

Sala das Sessões, 9 de maio de 2000.- Deputa- blicação.
do Bispo Wanderval.

LEI NlZ 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
I
Institui o Código de Trinslto BrasI-

leiro.
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o Tribunal Superior do Trabalho já apresentou,
também, enunciado sobre a matéria:

"Enunciado 12/TST- As anotações apostas pelo
empregador na Carteira Profissional do empregado
não geram presunção juris et de jure, mas apenas
jurl. tantum."

Mesmo diante de tais decisões, a Previdência
Soéial tem usado o princfpio juris tantum de forma
inversa, obrigando o segurado a provar que os dados
consignados em sua carteira são verdadeiros.

Tal realidade foge à lógica, pois o que deveria
estar ocorrendo é exatamente o inverso. As anota
ções na carteira deveriam ser consideradas verdadei
ras, cabendo ao Ministério Público, à Procuradoria da
Previdência e ao agente administrativo a apresenta
ção de prova em contrário, por meio, inclusive, de ins
tauração de Processo Administrativo. Isto sim seria
tratar o idoso com o mfnimo de respeito.

Diante desses argumentos, esperamos contar
com o apoio dos nobre$ Colegas para ver aprovada a
presente proposição. .

Sala das Sessões, 9 de maio de 2000.- Deputa
do Milton Temer, PT/RJ.

DECRETO-LEI N2 5.452, DE 12 DE MAIO DE 1943

Aprova A Consolidação Das Leis Do
Trabalho.

TfTULO 11
Das Normas Gerais De Tutela Do Trabalho

CAPfTULO I
Da Identificação Profissional

SEÇÃO VI
Do Valor das Anotações

Art. 40 As Carteiras de Trabalho e Previdência
Social regularmente emitidas e anotadas servirão de
prova nos atos em que sejam exigidas carteiras de
identidade e especialmente:

1- nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho
entre a empresa eo empregado por motivo de salário,
férias, ou tempo de serviço;

11- perante a Previdência Social, para o efeito de
declaração de dependentes;

11I- para cálculo de indenização por acidente do
trabalho ou moléstia profissional.
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SEÇÃO VII
Dos Livros de Registro de Empregados

Art. 41. Em todas as atividades será obrigatório
para o empregador o registro dos respectivos traba
lhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sis
tema eletrônico, conforme instruções a serem expedi
das pelo Ministério do Trabalho.

* Art. 41 com redação dada pela Lei nQ 7.855, de
24-10-1989.

Parágrafo único. Além da qualificação civil ou
profissional de cada trabalhador, deverão ser anota
dos todos os dados relativos à sua admissão no em
prego, duração e efetividade do trabalho, a férias, aci
dentes e demais circunstâncias que interessem à pro
teção do trabalhador.

* Parágrafo único com redação dada pela Lei nfl 7.855, de
24·10-1989.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Súmula
225

Decisão
16-12-1963

Publicação

SUDIN VOL:OOOOI-OI PG:OOI09

Texto
Não e absoluto o valor anotações da carteira

probatório das profissional

Enunciado do TST

Nl! 12 Carteira profissional.
As anotações apostas pelo empregador na car

teira profissional do empregado não geram presun
ção jurls et de jure, mas apenas juris tantum.

(RA 28/1 969 DO-GB 21-8-1969)

PROJETO DE LEI N2 2.970, DE 2000
(Do Sr. Simão Sessim)

Altera a denominação do Porto de
Sepetiba, no Estado do Rio de Janeiro,
para Porto de ltaguaí.

(Às Comissões de Viação e Transpor
te; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54)- art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O Porto de Sepetiba, localizado na baía

de mesmo nome, no Município de Itaguaí, Estado do



Justificação

Com a criação da Área de Proteção Ambiental
APA, pela Lei n26.902, de 27 de abril de 1981, introdu
ziu-se na legislação brasileira uma importante inova
ção em matéria de área natural protegida ou unidade
de conservação da natureza. Em contraste com os
Parques Nacionais eoutros tipos de reservas existen
tes no País, a APA pode ser constituída, e em regra o
é, por propriedades privadas. Em outras palavras, a
criação de uma APA não obriga à desapropriação,
pelo Poder Público, dos imóveis de particular. Isto re
presentou uma grande inovação, na medida em que o
maior problema dos parques e reservas é a falta de
regularização fundiária.

A APA constitui, na verdade, um poderoso Instru
mento de ordenamento do uso do solo, mediante o qual
é possível limitar e distribuir as atividades ecot1Ômicas
de acordo com acapacidade de suporte do ambiente. O
objetivo da APA é exatamente este, vale dizer: ajustar o

PROJETO DE LEI N2 2.971, DE 2000
(Do Sr. Ronaldo Vasconcelos)

Modmca 8 Lei nSl 6.902, de 27 de
abril de 1981.

(As Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54)- art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Acrescente-se o seguinte § IA ao art. 92

da Lei n'6.902, de 27 de abril de 1981:

Art. Qll .

§ 12 A Nenhuma atividade causadora
de impacto ambiental poderá ser licenciada
enquanto não for realizado, pelo Poder Exe
cutivo, o zoneamento ecológico-econômico
da Área de Proteção Ambiental.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
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Rio de Janeiro, passa a denominar-se "Porto de Ita- já manifestou sua aquiescência com a alteração do
guaí". nome.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- Solidários com esse desejo do povo de Itaguaí,
blicação. estamos oferecendo à apreciação dos nobres pares

projeto de lei no sentido de promover a referida mu
dança de denominação. Na certeza de que o pleito é
justo e isento de dificuldades, esperamos contar com
o apoio de todos para a rápida aprovação da propos
ta.

Sala das Sessões, de de 2000.- Deputado SI·
mioSesalm,

Justificação

Desde o início de suas atividades, o Porto de
Sepetiba vem cumprindo relevante papel no desen
volvimento do Estado do Rio de Janeiro, desafogando
o porto da capital, ao mesmo tempo em que funciona
como ponto focal da malha de transportes de uma
vasta área da região Sudeste.

A área de influência de Sepetiba abrange, num
raio de 500 Km, os Estados do Rio de Janeiro, São
Paulo e Minas Gerais. Além disso, é uma das princi
pais alternativas para a exportação de produtos dos
Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul. Estima-se que essa área concentre cerca de 30%
da população do País, 65% da produção industrial e
dos serviços, bem como 40% da produção agrícola.

O complexo portuário de Sepetiba oferece inú
meras vantagens do ponto de vista logístico, como,
por exemplo, a integração aos principais sistemas ro
doviários e ferroviários do Sudeste edo Centro-Oeste
e à Hidrovia Tietê-Paraná. Por outro lado, os demais
portos da região- Rio de Janeiro, Santos e Parana
guá- apresentam restrições de calado, o que não
acontece com Sepetiba, cujo canal de acesso, com
22 quilômetros, está sendo aprofundado para 18,5
metros, para que possa receber navios de até 150 mil
toneladas.

O Porto de Sepetiba permite, dessa forma, ex
pressiva movimentação de carga, particularmente mi
nérios de interesse para importantes indústrias, como
a siderúrgica e a de cimento. Com o incremento das
facilidades de infra-estrutura oferecidas pelo porto,
trabalho conduzido em parceria com a iniciativa priva
da, o movimento de carga em Sepetiba ultrapassou
27 milhões de toneladas em 1998. A meta é superar
40 milhões de toneladas anuais ainda na presente dé
cada.

A expressão de magnitude que começa a alcan
çar o Porto de Sepetiba vem reforçar uma antiga aspi
ração da população de ltaguaí, Município que abriga
o complexo portuário: a alteração de sua denomina
ção para Porto de Itaguaí. Trata-se de um nome com
maior representatividade, porquanto signo do intenso
vínculo dos 'cidadãos locais com o porto, fonte de em
pregos e riquezas para a municipalidade. Essa reivin
dicação da comunidade local, vale ressaltar, tem re
cebido amplo apoio das autoridades, a começar do

_ próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, que



TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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processo de ocupação do solo e uso dos recursos natu- Pois bem, apesar da clareza e auto-aplicabilida-
rais com as potencialidades e limitações do ambiente, de dos dispositivos const~tucionais aci~a transcritos,
de modo a fazer com que as atividades antrôpicas de- os trabalhadores portuários avulsos Vivem, ao longo
senvolvam-se de modo sustentável. das déc~das, a a!1gustiante rotina da in~egu~~ça

. . quanto a percepçao de uma remuneraçao mlmma
Ora, para que os obJetiVOs de uma APA possam que lhes permitaproporcionar a si e a seus familiares

s~r alcançados de modo ade~uado, é fun?amental re- uma vida digna. E comum o comparecimento de mui-
allzar o zoneamento ecológico-econômico da área. tos desses trabalhadores a todas as escalações, du-
Sem o zoneamento é praticamente impossível ao ad- rante dias seguidos, sem receberem nenhum paga-
ministrador público decidir sobre conveniência ou não mento pelo tempo em que ficaram à disposição para o
de determinada atividade neste ou naquele local da trabalho.
APA.lnfelizmente, a grande maioria das APA criadas A injustiça dessa situação é flagrante e dispen-
no País não dispõem do zoneamento ecológi- sa maiores comentários. Razão pela qual contamos
co-econômico. Conseqüentemente, as atividades com a aprovação do presente projeto.
nessas áreas desenvolvem-se de forma desordena- Sala das Sessões, 9 de maio de 2000.- Deputa-
da, comprometendo os objetivos para os quais foram do Aldo Rebelo.
criadas. É com o propósito de evitar a perpetuação
dessa situação e a completa descaracterização das
APA hoje existentes, com graves prejuízos para o
meio ambiente e a população, que estamos propondo
o presente projeto, condicionando o licenciamento de
atividades causadoras ç1e impacto ambiental ao efeti-
vo zoneamento ecológico-econômico da APA.

Sala das Sessões, em 9 de maio de 2000. - Ro
naldo Vasconcelos.

PROJETO DE LEI NR 2.972, DE 2000
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Dispõe sobre a remuneração do tra
balhador portuário avulso.

(Às Comissões Trabalho, Administra
ção Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54)- art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 29 da lei n2 8.630/93 passa a vigo

rar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 29 .
Parágrafo único. O trabalhador portuá

rio avulso que comparecer a todas as esca
lações do dia sem conseguir ser admitido ao
trabalho fará jus ao piso salarial de sua ca
tegoria profissional."

Art. 22• Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justlflcaçio

A Constituição Federal, em seu art. 72, incisos V
e VII, garante a todo trabalhador, urbano ou rural,
"piso salarial proporcional à extensão e à complexida
de do trabalho" e "garantia de salário, nunca inferior
ao mínimo, para os que percebem remuneração va
riável".

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 72 São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

1- relação de emprego protegida contra despedi
da arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensa
tória, dentre outros direitos;

V- piso salarial proporcional à extensão e à com
plexidade do trabalho;

VII- garantia de salário, nunca inferior ao míni
mo, para os que percebem remuneração variável;

LEI NR 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Dispõe sobre o Regime Jurídico da
exploração dos Portos Organizados e
das Instalações Portuárias, e dá ou ou
tras providincias.
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CAPfTULO V
Do Trabalho Portuário

Art. 29. A remuneração, a definição das funções,
a composição dos termos e as demais condições do
trabalho portuário avulso serão objeto de negociação
entre as entidades representativas dos trabalhadores
portuários avulsos e dos operadores portuários.

CAPfTULOVI
Da AdmlnlatraçAo do Porto Organizado

SEÇÃO I

Do Conselho de Autoridade Portuária
Art. 30. Será instituído, em cada porto organiza

do ou no âmbito de cada concessão, um conselho de
autoridade portuária.

§ 1g Compete ao Conselho de Autoridade Por
tuária:

I- baixar o regulamento de exploração;
11- homologar o horário de funcionamento do

porto;
111- opinar sobre a proposta de orçamento do

porto;
I,V- promover a racionalização e a otimização do

uso das instalações portuárias;
V- fomentar a ação industrial e comercial do por-

to;
VI- zelar pelo cumprimento das normas de defe

sa da concorrência;

PROJETO DE LEI NR 2.973, DE 2000
(00 Sr. Aldo Rebelo)

Dá nova redaçlo à aUnea e do Inci
so I do art. 23 da Lei nR8.977, de 6 de Ja
neiro de 1995, que "dlsp6e .obre o ser
viço de IV a Cabo e dá outra. provld'81
el.....

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática; e de Constituição e
Justiça e Redação (art. 54)- art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Si A aJrnea e do inciso I do art. 23 da Lei nSi

8.977, de 6 de janeiro 1995, passa a vigorarcom a se
guinte redaçAo:

"e um canal universitário, reservado para o uso
compartilhado entre as Instituições de Ensino Superior-

IES- localizadas no município ou municípios da área
de prestação do serviço. (NR)"

Art.2il Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A presente Emenda destina-se a corrigir a dis
torção gerada por um erro de grafia no momento da
elaboração da Lei ng 8.977, de 6 de janeiro 1995, que
"dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras pre
vidências". A redação em vigor da alínea e do inciso I
do art. 23 dessa lei impede o amplo acesso das Insti
tuições do Ensino Superior à produção, programação
e veiculação de programas de caráter educativo nos
Canais Universitários.

O sistema nacional de Ensino Superior no Brasil
não é composto somente de universidades mas
também de Faculdades e Centros Universitários, que
respondem por aproximadamente 60% (sessenta
porcento) dos cursos de Comunicação Social em
nosso País.

Na cidade de São Paulo, por incorreção na lei,
as duas principais Faculdades de televisão estão im
pedidas de produzirem e veicularem seus programas,
-são elas: a Faculdade Armando Alvares Penteado
FAAP e a Faculdade Casper Libero.

Nesta mesma cidade somente 9 (nove) universi
dades possuem acesso ao Canal Universitário, São
elas: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Universidade Bandeirantes de São Paulo, Universida
de Federal de São Paulo, Universidade São Judas Ta
deu, Universidade Mackenzie, Universidade Paulista,
Universidade de Santo Amaro, Universidade Cruzeiro
do Sul, Universidade de São Paulo. Do outro lado,
aproximadamente 50 Faculdades e Centros Universi
tários encontram-se marginalizados.

Nota-se na grade de programação do canal uni
versitário da cidade de São Paulo, uma infinidade de
repetições de programas veiculados. Como exem
plos:

Dia 11 de abril- O Programa "Uma fonte limpa e
sustentável", da TV Mack (Mackenzie) foi exibido 4
vezes, às 8h30min, às 13h30min, às 18h30min e às
23h30min.

No mesmo dia, a TV Uniban apresentou o Pro
grama "Mulheres no comando", às 7h e às 22h. A TV
USP reprisou o Programa "Moda", às 10h30min, às

, 15h30min, às 2Oh30min, e a 1h30min.
Dia 11 de abril- A TV São Judas reprisou o Pro

.grama "Transporte em São Paulo", às 7h30min, às
12h30min, às 17h30min e às 22h30min. A TV Unicsul



....................................................................................
CAP(TULOV

Da Operação do Serviço

Art. 23. A operadora de TV a Cabo, na sua área
de prestação do serviço, deverá tornar disponíveis
canais para as seguintes destinações:
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reapresentou O Programa "Quem agita a noite paulis- vadas, federais e estaduais, leigas e confessionais-
tana", às 9h e à OOh. vêm se organizando para montar e operar os seus

Desta forma se repete a programação do canal Canais Universitários, Jlguns dos quais já se encon-
universitário todos os dias, o que prejudica a própria tram no ar, em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizon-
motivação da criação do canal, que é a busca de uma te, Campo Grande, Blumenau, Caxias do Sul, Bauru,
TV dinâmica, voltada para a cultura e a educação no Santa Cruz do Sul, Cruz Alta e Santa Maria. Será lan-
sentido mais amplo possível. çado em breve o canal do Rio de Janeiro. E estão em

Nos dias 23 e 24 de abril de 199B, representan- organização os canais de Brasília, Recife, Curitiba e
tes das televisões educativas culturais e universitári- outras capitais do País, além de municípios do interior
as do País reuniram-se na didade de Ouro Preto e de ,São Paulo."
lançaram o documento "Carta de Ouro Preto", onde t Na verdade, não é isso o que acontece em algu-
se lê: mas cidades, como São Paulo, onde o Conselho Ges-

"A televisão educativa cultural e universitária tor do Canal Universitário não permite a participação
tem um caráter eminenteme~te público, sem finalida- de centros universitários e faculdades.
des comerciais ou lucrativas, visando a formação de Em outra parte, que trata do objetivo da criação
cidadãos críticos e conscientes de sua participação, da rede, se lê:
na construção de uma sociedade mais justa e solidá- "A Rede de Intercâmbio de Televisão Universitá-
ria. Sua programação está comprometida com a edu- ria (RITU), que ora se propõe, visa articular as iniciati-
cação, a cultura e a informação, respeitando a plurali- vas de produção e veiculação de programas de televi-
dade das manifestações culturais e estimulando a são, empreendidas pelas universidades, centros uni-
produção local e regional." versitários, faculdades isoladas e centros de pesqui-

Corno se vê, a lei atual não contempla, nem permi- sa de todo País. Pretende fazer, com uso de um canal
te a pluralidade das manifestações culturais e a produção de satélite, com que os referidos programas sejam
local e regional, já que a grande maioria dos estudantes distribuídos em todo o território nacional e veiculados
e suas instituições estão excluídos do processo. por canais propriamente universitários, ou educativos

Mais adiante diz a "carta de Ouro Preto"' mantidos por universidades, nos sistemas de cabodi-
. ' . fusão e radiodifusão."

"As emissoras do segmento, no campo da cabo- . . .. N

difusão, reivindicam que canais universitário sejam ~als .faculdades senslblh~ar produça? e ~m~
disponibilizados obrigatoriamente em todo e qualquer vez, nao é ISSO o que ocorre, pOIS centros unlversJtár~-
município servido por televisão a cabo, independente os e apenas ap~~~ce~ ~os do?u~entos para e~r~-
de haver em sua área Geográfica universidade, cen- quecê-Ios e a opl~lao pub.hca, P~IS nao podem partlcl-
tro universitário ou instituição de ensino superior. Na par com ~uton.oml~ d~ ve/culaçao de seus programas
inexistência dessas instituições, o canal universitário nos canais universitários.
transmitirá programação de estação semelhante, d~ , 0Nque pr?pom~s é a ampla democratiz~ção da
qualquer procedência, desde que nacional a critério produçao e velculaçao dos trabalhos produzidos por
da comunidade que será servida por ele,' expressa todas as Instituições de Ensino, o que somente será
por decisão do Legislativo Municipal." possfvel com a alteração da alínea e do Artigo 23 da

É nítido no texto acima que os centros universl- Lei em causa.
tários e outras instituições de ensino su~rior são ra- Sala das Sessões, 9 de maio de 2000.- Deputa-
conhecidos pelos representantes como membros le- do Aldo Rebelo, PCdoB- SP.
gítimos do canal un~versitário e qu~ deveriam ~star LEI NIl8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995
presentes na produçao e programaçao das TV unlver- '
sitárias com autonomia. Dispõe sobre o serviço de TV a

Em 1998 o "Grupo de Canais Universitários e Cabo e dá outras providênci,as.
Núcleos de Produção Audiovisual das Universidades
Brasileiras", propôs a criação da "Rede de Intercâm
bio da Televisão Universitária".

Em trecho do documento de encaminhamento a
criação da rede, se lê:

"Beneficiadas por essa lei, universidades eInstitu
ições de ensino superior de todo BrasiJ-públJcaa I prJ.



PROJETO DE LEI NIl2.974, DE 2000
(Do Sr. Gerson Gabrielli)

Reabre o prazo de opção ao Refis.

(Às Comissões de Finanças e Tributa-
ção (Mérito e art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54)- art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica reaberto o prazo de opção ao Pro

grama de Recuperação Fiscal- REFIS, de que trata a
Lei nIl 9.964, de 10 de abril de 2000.

Parágrafo único. A opção ao Refis poderá ser
formalizada até 90 (noventa) dias, contados a partir
da data de publicação desta lei.
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I· CANAIS BÁSICOS DE UTILIZAÇÃO GRATUITA: deste artigo, serão regulamentadas pelo Poder Exe·
cutivo.

§ 42 As geradoras locais de TV poderão, eventu
almente, restringir a distribuição dos seus sinais, pre
vista na alínea a do inqiso l-deste artigo, mediante no- .
tificação judicial; desde que ocorra justificado motivo
e enquanto persistir a causa.

§ 51l Simultaneamente à restrição do parágrafo
anterior, a geradora local deverá informar ao Poder
Executivo as razões da restrição, para as providênci
as de direito, cabendo apresentação de recurso pela
operadora.

§ 62 O Poder Executivo e~tabelecerá normas so
bre a utilização dos canais previstos nos incisos 11 e 111
deste artigo, sendo que:

I· serão garantidos dois canais para as funções
previstas no inciso 11;

11· trinta por cento dos canais tecnicamente dis
poníveis serão utilizados para as funções previstas no
inciso 111, com programaçãcrde pessoas jurídicas não
afiliadas ou não coligadas à operadora de TV a Cabo.

§ 7Il Os preços e as condições de remuneração
das operadoras, referentes aos serviços previstos
nos incisos 11 e 111, deverão ser compatíveis com as
práticas usuais de mercado e com os custos de ope
ração, de modo a atender as finalidades a que se des
tinam.

§ 82 A operadora de TV a Cabo não terá respon
sabilidade alguma sobre o conteúdo da programação
veiculada nos canais referidos nos incisos I, 11 e 111
deste artigo, nem estará obrigada a fornecer in
fra-estrutura para a produção dos programas.

§ QIl O Poder Executivo normatizará os critérios
técnicos e as condições de uso nos canais previstos
nas alíneas a a 9 deste artigo.

a) canais destinados à distribuição obrigatória,
integral e simultânea, sem inserção de qualquer infor
mação, da programação das emissoras geradoras lo
cais de radiodifusão de sons e imagens, em VHF ou
UHF, abertos e não codificados, cujo sinal alcance a
área do serviço de TV a Cabo e apresente nível técni
co adequado, conforme padrões estabelecidos pelo
Poder Executivo;

b) um canal legislativo municipaVestadual, re
servado para o uso compartilhado entre as Câmaras
de Vereadores localizadas nos municípios da área de
prestação do serviço e a Assembléia Legislativa do
respectivo Estado, sendo o canal voltado para a docu
mentação dos trabalhos parlamentares, especial
mente a transmissão ao vivo das sessões;

c) um canal reservado para a Câmara dos De
putados, para a documentação dos seus trabalhos,
especialmente a transmissão ao vivo das sessões;

d) um canal reservado para o Senado Federal,
para a documentação dos seus trabalhos, especial
mente a transmissão ao vivo das sessões;

e) um canal universitário, reservado para o uso
compartilhado entre as universidades localizadas no
município ou municípios da área de prestação do ser
viço;

f) um canal educativo-cultural, reservado para
utilização pelos órgãos que tratam de educação e cul
tura no governo federal e nos governos estadual e
municipal com jurisdição sobre a área de prestação
do serviço;

g) um canal comunitário aberto para utilização
livre por entidades não governamentais e sem fins lu
crativos;

11- Canais Destinados À Prestação Eventual de
Serviço;

111- Canais Destinados á Prestação Permanente
de Serviço.

§ 1Q A programação dos canais previstos nas
alíneas c e d do inciso I deste artigo poderá ser apre
sentada em um s6 canal, se assim o decidir a Mesa
do Congresso Nacional.

§ 2º Nos períodos em que a programação dos
canais previstos no inciso I deste artigo não estiver
ativa, poderão ser programadas utilizações livres por
entidades sem fins lucrativos e não governamentais
localizadas nos municípios da área de prestação do
serviço.

§ 3º As condições de recepção e distribuição
dos sinais dos canais básicos, previstos no inciso I



rá;
b) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
11- Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.
§ 32 O Refis não alcança débitos:
1- de órgãos da administração pública direta,

das fundações instituídas e mantidas pelo poder pú
blico e das autarquias;

11- relativos ao Imposto sobre a Propriedade Ter
ritorial Rural-ITR;

111- relativos a pessoa jurídica cindida a partir de
12 de outubro de 1999.

Art. 22 O ingresso no Refis dar-se-á por opção
da pessoa jurídica, que fará jus a regime especial de
consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a
que se refere o art. 1º.

§ 12 A opção poderá ser formalizada até o último
dia útil do mês de abril de 2000.

§ 22 Os débitos existentes em nome da optante
serão consolidados tendo por base a data da formali
zação do pedido de ingresso no Refis.

§ 3º A consolidação abrangerá todos os débitos
existentes em nome da pessoa jurídica, na condição
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Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- LEI Nli 9.964, DE 10 DE ABRIL DE 2000

blicação. Institui o Programa de Recuperação
Fiscal- REFIS e dá outras Providências, e
Altera as Leis nli 8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.844, de 20 de janeiro de 1994.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 É instituído o Programa de Recuperação

Fiscal- REFIS, destinado a promover a regularização
de créditos da União, decorrentes de débitos de pes
soas jurídicas, relativos a tributos e contribuições, ad
ministrados pela Secretaria da Receita Federal e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, com venci
mento até 29 de fevereiro de 2000, constituídos ou
não, inscritos ou não em divida ativa, ajuizados ou a
ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive
os decorrentes de falta de recolhimento de valores re
tidos.

§ 12 O Refis será administrado por um Comitê
Gestor, com competência para implementar os proce
dimentos necessários à execução do Programa, ob
servado o disposto no regulamento.

§ 22 O Comitê Gestor será integrado por um re
presentante de cada órgão a seguir indicado, desig
nados por seus respectivos titulares:

1- Ministério da Fazenda:
a) Secretaria da Receita Federal, que o presidi-

Justificação

Sabemos todos que o Refis créditos fiscais de
duplo efeito positivo.

De um lado, possibilita à Receita Federal au
mento imediato de arrecadação, em um momento
em que é fundamental para o País o equilíbrio sus
.tentado das contas públicas, traduzido em superá
vits fiscais primários recorrentes. De outra parte, cria
condições objetivas para o contribuinte, desde os de
menor expressão econômica até os de maior poder
econômico.

Nada obstante, estima-se que mais de 2 mi
lhões de contribuintes, por uma série de motivações,
alheias, em grande parte, à sua própria vontade, de
ixaram de formalizar a sua opção ao Refis. .

O prazo que foi oferecido, ainda que prorroga
do por mais de um período, graças à sensibilidade
dos parlamentares no Congresso Nacional, acabou
por não permitir aos interessados tempo hábil de re
fletir sobre as implicações do Refis, especialmente
para a economia interna das suas empresas, e, en
tão, formalizar a sua opção ao programa.

Mais que isto, em todo o interior do País, não
houve o devido esclarecimento aos contribuintes
sobre o Refis. As autoridades fazendárias locais e
regionais não poderiam oferecer grandes esclare
cimentos sobre o programa, porque a Receita Fe
deral decidiu pela centralização das informações
em Brasília, disponibilizando apenas a Internet
para divulgar o Refis.

Ademais, o período final de opção ao Refis foi
marcado por feriados mais prolongados, relaciona
dos à celebração da semana santa, fato que dificul
tou ainda mais a busca de maiores esclarecimentos
e até mesmo a formalização da opção ao Refis pe
los interessados.

Entendemos que este nosso projeto de lei tra
duz a aspiração de milhões de empresas em todas
as regiões do País, que acima de tudo, têm grande
interesse na regularização de sua pendências fisca
is com o Fisco Federal.

Pelas razões acima, temos certeza de que o
projeto de lei, por seus elevados e meritórios ob
jetivos, receberá total apoio de nossos ilustres
pares.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2000.- Depu
tado Gerson Gabrielli.
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de contribuinte ou responsável, constituídos ou não, 1- compensação de créditos, próprios ou de ter-
inclusive os acréscimos legais relativos a multa, de ceiros, relativos a tributo ou contribuição incluído no
mora ou de ofício, a juros moratórios e demais encar- âmbito do Refis;
gos, determinados nos termos da legíslação vigente à 11- a utilização de prejuízo fiscal e de base de
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro

§ 4Q O débito consolidado na forma deste artigo: líquido, próprios ou de terceiros, estes declarados à
I- sujeitar-se-á, a partir da data da consolidação, Secretaria da Receita Federal até 31 de outubro de

a juros correspondentes à variação mensal da Taxa 1999.
de Juros de Longo Prazo- TJLp, vedada a imposição § 811 Na hipótese do inciso 1/ do § 7l1 , o valor a ser
de qualquer outro acréscimo; utilizado será determinado mediante a aplicação, so-

11_ será pago em parcelas mensais e sucessivas, bre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo
vencíveis no último dia útil de cada mês, sendo o valor negativa, das alíquotas de 15% (quinze par cento) e
de cada parcela determinado em função de percentu- de 8% (oito por cento), respectivamente.
ai da receita bruta do mês imediatamente anterior, § 911 Ao disposto neste artigo aplica-se a redu-
apurada na forma do art. 31 e parágrafo único da Lei ção de multa a que se refere o art. 60 da Lei n1l 8.383,
nll 8.981, de 20 de janeiro de 1995, não inferior a: de 30 de dezembro de 1991.

a) 0,3% (três décimos por cento), no caso de § 10. A multa de mora incidente sobre os débitos
pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de relativos às contribuições administradas pelo INSS,
Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro- incluídas no Refis em virtude de confissão espantA-
empresas e Empresas de Pequeno Porte- Simples e nea, sujeita-se ao limite estabelecido no art. 61 da Lei
de entidade imune ou isenta por finalidade ou objeto; nll 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

b) 0,6% (seis décimos por cento), no caso de Art. 311 A opção pelo Refis sujeita a pessoa jurídi-
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação ca a:
com base no lucro presumido; 1- confissão irrevogável e irretratável dos débitos

c) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), referidos no art. 2l1
;

no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de 1/- autorização de acesso irrestrito, pela Secra-
tributação com base no lucro real, relativamente às taria da Receita Federal, às informações relativas à
receitas decorrentes das atividades comerciais, in- sua movimentação financeira, ocorrida a partir da
dustriais, médico-hospitalares, de transporte, de ensi- data de opção pelo Refis;
no e de construção civil; 11I- acompanhamento fiscal específico, com 10r-

d) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), necimento periódico, em meio magnético, de dados,
nos demais casos. inclusive os indiciários de receitas;

§ 5Q No caso de sociedade em conta de partici- IV- aceitação plena e irretratável de todas as
pação, os débitos e as receitas brutas serão conside- condições estabelecidas;
rados individualizadamente, por sociedade. V- cumprimento regular das obrigações para

§ 62 Na hipótese de crédito com exigibilidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-
suspensa por força do disposto no inciso IV do art. FGTS e para com o ITR;
151 da Lei nll 5.172, de 25 de outubro de 1966, a in- VI- pagamento regular das parcelas do débito
clusão, no Refis, dos respectivos débitos, implicará consolidado, bem assim dos tributos e das contribui-
dispensa dos juros de mora incidentes até a data de ções com vencimento posterior a 29 de fevereiro de
opção, condicionada ao encerramento do feito porde· 2000.
sistência expressa e irrevogável da respectiva ação § 111 A opção pelo Refis exclui qualqueroutra for-
judicial e de qualquer outra, bem assim à renúncia do ma de parcelamento de débitos relativos aos tributos
direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se fun- e às contribuições referidos no art. 111

da a ação. §~ O disposto nos incisos 11 e 11I do caput apli-
§ ~ Os valores correspondentes a multa, de ca-se, exclusivamente, ao período em que a pessoa

mora ou de ofício, e a juros moratórios, inclusive as jurídica permanecer no Refis.
relativas a débitos inscritos em dívida ativa, poderão § 3ll A opção implica manutenção automática
ser liquidados, observadas as normas constitucionais dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e
referentes à vinculação e à partilha de receitas, medi- das garantias prestadas nas ações de execuçio fis-
ante: cal.



§ 32 Na hipótese do inciso 111, e observado o dis
posto no § 22, a exclusão dar-se-á, na data da decisão
definitiva, na esfera administrativa ou judicial, quando
houver sido contestado o lançamento.

Art. 62 Oart. 22 da Lei n2 8.036, de 11 de maio de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22. O empregador que não reali
zar os depósitos previstos nesta lei, no pra
zo fixado no art. 15, responderá pela inci
dência da Taxa Referencial- TR sobre a im
portância correspondente." (NR)

"§ 12 Sobre o valor dos depósitos,
acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de
mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cen
to ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se,
também, às obrigações e sanções previstas
no Decreto-Lei n2 368, de 19 de dezembro
de 1968." (NR)

"§ 22 A incidência da TR de que trata o
caput deste artigo será cobrada por dia de
atraso, tomando-se por base o índice de
atualização das contas vinculadas do
FGTS." (NR)

"§ 22-A. A multa referida no § 1li deste
artigo será cobrada nas condições que se
seguem:" (AC) *
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§ 42 Ressalvado o disposto no § 32, a homologa- VIII- declaração de inaptidão da inscrição no
ção da opção pelo Refis é condicionada à prestação Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, nos termos
de garantia ou, a critério da pessoa jurídica, ao arrola- dos arts. 80 e 81 da Lei n2 9.430, de 1996;
menta dos bens integrantes do seu patrimônio, na for- IX- decisão definitiva, na esfera judicial, total ou
ma do art. 64 da Lei n!! 9.532, de 10 de dezembro de parcialmente desfavorável à pessoa jurídica, relativa
1997. ao débito referido no § 62 do art. 212 e não incluído no

§ 52 São dispensadas das exigências referidas Refis, salvo se integralmente pago no prazo de trinta
no § 42 as pessoas jurídicas optantes pelo Simples e dias, contado da ciência da referida decisão;
aquelas cujo débito consolidado seja inferior a X- arbitramento do lucro da pessoa jurídica, nos
R$500.000,OO (quinhentos mil reais). casos de determinação da base de cálculo do Impos-

§ 62 Não poderão optar pelo Refis as pessoas to de Renda porcritério diferente do da receita bruta;
jurídicas de que tratam os incisos 11 e VI do art. 14 da XI- suspensão de suas atividades relativas a
Lei n2 9.718, de 27 de novembro de 1998. seu objeto social ou não auferimento de receita bruta

Art. 42 As pessoas jurídicas de que tratam os in- por nove meses consecutivos.
cisos I e 111 a V do art. 14 da Lei n2 9.718, de 1998, po- § 12 A exclusão da pessoa jurídica do Refis im-
derão optar, durante o período em que submetidas ao plicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito
Refis, pelo regime de tributação com base no lucro confessado e ainda não pago e automática execução
presumido. da garantia prestada, restabelecendo-se, em relação

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, as ao montante não pago, os acréscimos legais na forma
pessoas jurídicas referidas no inciso 111 do art. 14 da da legislação aplicável à época da ocorrência dos res-
Lei n2 9.718, de 1998, deverão adicionar os lucros, pectivos fatos geradores.
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior § 22 A exclusão, nas hipóteses dos incisos I, 11 e
ao lucro presumido e à base de cálculo da contribui- 111 deste artigo, produzirá efeitos a partir do mês sub-
ção social sobre o lucro líquido. seqüente àquele em que for cientificado o contribuin-

Art. 52 A pessoa jurídica optante pelo Refis será te.
dele excluída nas seguintes hipóteses, mediante ato
do Comitê Gestor:

1- inobservância de qualquer das exigências es
tabelecidas nos incisos I a V do caput do art. 32;

11- inadimplência, por três meses consecutivos
ou seis meses alternados, o que primeiro ocorrer, re
lativamente a qualquer dos tributos e das contribui
ções abrangidos pelo Refis, inclusive os com venci-
mento após 29 de fevereiro de 2000;

111- constatação, caracterizada por lançamento
de ofício, de débito correspondente a tributo ou contri
buição abrangidos pelo Refis e não incluídos na con
fissão a que se refere o inciso I do caput do art. 32,

salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias,
contado da ciência do lançamento ou da decisão defi
nitiva na esfera administrativa ou judicial;

IV- compensação ou utilização indevida de cré
ditos, prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa refe
ridos nos §§ 72 e 8g do art. 22;

V- decretação de falência, extinção, pela liquida
ção, ou cisão da pessoa jurídica;

VI- concessão de medida cautelar fiscal, nos
termos da Lei n2 8.397, de 6 de janeiro de 1992;

VII- prática de qualquer procedimento tendente
a subtrair receita da optante, mediante simulação de
ato;



§~Ao disposto neste artigo não se aplica a res
trição de que trata o inciso \I do § 32 do art. 12

Art. 13. Os débitos não tributários inscritos em
drvida ativa, com vencimento até 29 de fevereiro de
2000, poderão ser parcelados em até sessenta par
celas mensais, iguais e sucessivas, perante a Procu
radoria-Gerai da Fazenda Nacional, observadas as
demais regras aplicáveis ao parcelamento de que tra
ta o art. 12.

§ 1li Para débitos não tributários inscritos, sujei- .
tos ao parcelamento simplificado ou para os quais
não se exige garantia no parcelamento ordinário, não
se aplica a vedação de novos parcelamentos.

§ 2SI Para os débitos não tributários inscritos,
não alcançados pelo disposto no § 12 , admitir-se-á o
reparcelamento, desde que requerido até o último dia
útil do mês de abril de 2000.

§~O disposto neste artigo aplica-se à verba de
sucumbência devida por desistência de ação judicial
para fins de inclusão dos respectivos débitos, inclusi
ve no âmbito do INSS, no Refis ou no parcelamento
alternativo a que se refere o art. 21!.

§ 42 Na hipótese do § gg, o parcelamento deverá
ser solicitado pela pessoa jurídica no prazo de trinta
dias, contado da data em que efetivada a desistência,
na forma e condições a serem estabeleciclàs pelolór-

. gãos competentes.
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"1- 5% (cinco por cento) no mês de queno porte é o estabelecido pela Lei nl! 9.317, de 5
vencimento da obrigação;" (AC) de dezembro de 1996, e alterações posteriores, não

"11- 10% (dez por cento) a partir do se aplicando, para esse efeito, as normas constantes
mês seguinte ao do vencimento da obriga- da Lei n1!9.841 , de 5 de outubro de 1999.
ção." (AC) Art. 11. Os pagamentos efetuados no âmbito do

§ 31! Para efeito de levantamento de Refis serão alocados proporcionalmente, para fins de
débito para com o FGTS, o percentual de amortização do débito consolidado, tendo por base a
8% (oito por cento) incidirá sobre o valor relação existente, na data-base da consolidação, en-
acrescido da TR até a data da respectiva tre o valor consolidado de cada tributo e contribuição,
operação." (NR) incluído no Programa, e o valor total parcelado.

Art. 71! Na hipótese de quitação integral dos dé- Art. 12. Alternativamente ao ingresso no Refis, a
bitos para com o FGTS, referente a competências pessoa jurídica poderá optar pelo parcelamento, em
anteriores a janeiro de 2000, incidirá, sobre o valor até sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas,
acrescido da TR, o percentual de multa de 5% (cin- dos débitos referidos no art. 11!, observadas todas as
co por cento) e de juros de mora de 0,25% (vinte e demais regras aplicáveis àquele Programa.
cinco centésimos por cento), por mês de atraso, § 11! O valor de cada parcela não poderá ser infe-
desde que o pagamento seja efetuado até 30 de ju- rior a:
nho de 2000. 1- R$300,OO (trezentos reais), no caso de pes-

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli- soa jurídica optante pelo Simples;
c~-se ao.s, débitos em ~obra~ça administrativa ou judi- 11_ R$1.000,OO (um mil reais), no caso de pessoa
OIal, notificados ou nao, ainda que amparados por jurídica submetida ao regime de tributação com base
acordo de parcelamento. no lucro presumido;

Art. 81! O § 41! do art. 211 da Lei nl! 8.844, de 20 de 111_ R$3.000 00 (três mil reais) nos demais ca-
janeiro de 1994, alterada pela Lei nl! 9.467, de 10 de ' ,sos.
julho de 1997, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:

u§ 41! Na cobrança judicial dos créditos
do FGTS, incidirá encargo de 10% (dez por
cento), que reverterá para o Fundo, para
ressarcimento dos custos por ele incorridos,
o qual será reduzido para 5% (cinco por
cento), se o pagamento se der antes do aju
izamento da cobrança." (NR)

Art. 9ll O Poder Executivo editará as normas re
gulamentares necessárias à execução do Refis, es
pecialmente em relação:

I- às modalidades de garantia passíveis de
aceitação;

11- à fixação do percentual da receita bruta a ser
utilizado para determinação das parcelas mensais,
que poderá ser diferenciado em função da atividade
econômica desenvolvida pela pessoa jurídica;

111- às formas de homologação da opção e de
exclusão da pessoa jurídica do Refis, bem assim às
suas conseqüências;

IV- à forma de realização do acompanhamento
fiscal específico;

V- às exigências para fins de liquidação na for
ma prevista nos §§ 7ll e 82 do art.~

Art. 10. O tratamento tributário simplificado e fa
vorecido das microempresas e das empresas de pe-



REQUERIMENTO
(Do Sr. Gerson Gabrielli e outros)

Requer urgência "urgentrssima"
para a votação do Projeto de Lei nli

2.974/00, que reabre o prazo de opção ao
Relis, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 155 do Regimento

Interno da Casa, requeremos a V. Exa. urgência "ur
gentíssima"para apreciação do Projeto de Lei n22,&741OO,

que versa sobre matéria de relevante e inadiável inte
resse nacional, qual seja, a reabertura do prazo de
opção ao Programa de Recuperação Fiscal- REFIS
por mais 90 (noventa) dias.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2000.- Gerson
Gabrielli- Pinheiro Landim- Bispo Rodrigues- Ju
tahy Júnior- Valter Pinheiro- Inocêncio Oliveira
Odelmo Leio- Roberto Argenta- Alexandre Cardo
so.

PROJETO DE LEI NR 2.975, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Cria selo a ser lIxado nos produtos
que incentivam a violência.

(Apense-se ao Projeto de Lei n2 1.914,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica criado o selo com a advertência:

"Este Produto Incentiva a Violência", a ser fixado nas
embalagens de produtos que de alguma forma pos
sam desenvolver atitudes violentas e nocivas ao cará
ter humano, por parte dos seus usuários.

Art. 22 As indústrias deverão ser adequar a esta
lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 32 Revogam-se disposições em contrário.

JU,stificaçao

Foram amplamente divulgadas pelos meios de
comunicação matérias sobre o aumento da violência
em nosso País.

A venda maciça de produtos que incentivam a
violência em nosso País está crescendo assustadora
mente, como é o caso das fitas de video games onde

13.
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Art. 14.'As obrigações decorrentes dos débitos Art. 17. São convalidados os atos praticados
incluídos no Refis ou nos parcelamentos referidos com base na Medida Provisória n2 2.004-5, de 11 de
nos arts. 12 e 13 não serão consideradas para fins de fevereiro de 2000. •
determinação de índices econômicos vinculados a Ii- . Art;. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua
citações promovidas pela administração pública dire- pubhcaçao., ,
ta ou indireta, bem assim a operações de financia- .Brasílla, 10 de abr!1 ~e 2000; 1792 da Indepen-
mentos realizadas por instituições financeiras oficiais dêncla e 1122 da Repubhca.- Fernando Henrique
federais. Cardoso.

Art. 15. É suspensa a pretensão punitiva do
Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 12 e 22

da Lei n2 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e no art.
95 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991, durante o
período em que a pessoa jurídica relacionada com o
agente dos aludidos crimes estiver incluída no Refis,
desde que a inclusão no referido Programa tenha
ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal.

§ 12 ,A prescrição criminal não corre durante o
período dà suspensão da pretensão punitiva.

§ 22 O disposto neste artigo aplica-se, também:
,- a programas de recuperação fiscal instituídos

pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípi
os, que adotem, no que couber, normas estabeleci
das nesta lei;

11- aos parcelamentos referidos nos arts. 12 e

§ 32 Extingue-se a punibilidade dos crimes refe
ridos neste artigo quando a pessoa jurídica relaciona
da com o agente efetuar o pagamento integral dos dé
bitos oriundos de tributos e contribuições sociais, in
clusive acessórios, que tiverem sido objeto de con
cessão de parcelamento antes do recebimento da de
núncia criminal.

Art. 16. Na hipótese de novação ou repactuação
de débitos de responsabilidade de pessoas jurídicas
optantes pelo Refis ou pelo parcelamento alternativo
a que se refere o art. 12, a recuperação de créditos
anteriormente deduzidos como perda, até 31 de de
zembro de 1999, será, para fins do disJ1osto no art. 12
da Lei n2 9.430, de 1996, computada na determina
ção do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, pelas pessoas jurídicas
de que trata o inciso 11 do art. 14 da Lei n2 9.718, de
1998, à medida do efetivo recebimento, na forma a
ser estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli
ca-se aos débitos vinculados ao Programa de Revita
lização de Cooperativas de Produção Agropecuária
RECOOp, instituído pela Medida Provisória n'
1.961-20, de 2 de março de 2000, ainda que a pessoa
jurídica devedora não seja optante por qualquer das
formas de parcelamento referida no caput.



26646 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

bandidos matam policiais e atropelam pedestres para
ganhar pontos, e imitações perfeitas de armas de
fogo.

Com a criação do selo de advertência, do referi
do projeto de lei, pretendo alertar os pais quanto ao
perigo de adquirir um objeto de natureza violenta para
seus filhos.

Certo do grande alcance social do presente pro
jeto de lei, rogo o apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2000.- J08é
carlos Coutinho.

PROJETO DE LEI Ni 2.976, DE 2000
(ijlo Sr. José Carlos Coutinho)

Acrescenta parágrafo único ao art.
15 da Lei ni 6.515, de 28 de dezembro de
19n, e dá outras providinCia8.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação- art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Esta lei estende aos avós o direito de visi

ta aos próprios netos.
Art.2Q O art. 15 da Lei n1l 6.515, de 26 de dezem

bro de 19n, fica acrescido do seguinte parágrafo úni
co:

"Art. 15 ..
Parágrafo único. O direito de visita estende-se a

qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os
interesses da criança ou adolescente.·

Art. 2i Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificaçio

O presente projeto de lei tem porobjetivo encon
trar a solução para conter o menosprezo com os avós,
que muitas vezes se vêem proibidos de estar com os
netos, por ódio de urna das partes dos ex-cônjuges.

Para evitar que esse desprezo se estenda e afe
te os interesses das demais pessoas envolvidas eve
nha a degenerar sentimentos, para além dos limites
da sociedade conjugal desfeita, é que apresentamos
o referido projeto de lei para garantir na ordem jurídica
os direitos dos avós.

Certo do' grande alcance social da proposição
que ora apresentamos, pedimos o apoio dos nobres
pares.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2000.- José
carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI NSl 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 19n

Regula os ca80S de dlnoluçlo da
sociedade conjugai e do cuamento,
seU8 efeitos e respectivos procenoe, e
dá outra8 pro~Ld'nciaa. -

,-' "-:--cAPfTULO I
Da Diuolu9io da SooIedade Conjugai

SEÇÃO 11
Da Proteçio da Pessoa dos Filhos

Art. 15. Os pais, em"éuja guarda não estejam os
filhos, poderão visitá-los e tê-los em sua companhia,
segundo fixar o juiz, bem como fiscalizar sua manu
tenção e educação.

Art. 16. As disposições relativas à guarda e à
prestação de alimentos aos filhos menores esten
dem-se aos filhos maiores inválidos.

PROJETO DE LEI Ni 2.9n, DE 2000
(Do Sr. Paulo Octávio)

Torna obrigatória a inaerçlo de
mensagens alusivas aos danos decor
rentes do consumo de drogas nas págI
nas da Internet.

(Apense-se ao Projeto de Lei nSl 2.249,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art.ISI Os provedores de acesso a redes de com

putadores destinadas ao uso do público, inclusive a
Internet, bem como os fornecedores de informações
nessas redes, ficam obrigados a inserir mensagens
alusivas aos danos decorrentes do consumo de dro
gas nas páginas veiculadas, nos termos desta lei.

Art. 2SI As mensagens serão mantidas em cará
ter permanente, na forma usualmente adotada pelo
responsável da página para a inserção de publicida
de, devendo ser claramente legíveis e facilmente
identificadas pelo usuário.

§ 111 As mensagens de que trata este artigo po
derão constituir-se em referência a página que conte
nha informações sobre os danos decorrentes do c~n

sumo de drogas, a ser mantida pelo Poder ExecutIVO
em local ou endereço eletrônico predeterminados.

§ 2S1 O Poder Executivo detalhará, na regula
mentação desta lei, as dimensões, formas econteúdo
das mensagens de que trata este artigo.



Justificaçio

O segmento do transporte aéreo de passagei
ros tem crescido significativamente em nosso País

PROJETO DE LEI NR 2.979, DE 2000
(Do Sr. Luiz Sérgio)

Dlsp6e sobre prestaçio de Informa
ções acerca da manutenção de aerona
ves comerciais.

(Apense-se ao Projeto de Lei n2 3.627,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei estabelece as informações acer

ca da manutenção das aeronaves comerciais brasilei
ras que devem ser obrigatoriamente prestadas aos
usuários do serviço de transporte aéreo.

Art. 22 As aeronaves comerciais brasileiras, in
clusive helicópteros, utilizadas em vôos regulares ou
não, devem afixar em local próximo à entrada de pas
sageiros, em caracteres facilmente legíveis, as se
guintes informações:

1- data em que a aeronave foi colocada em ope-
ração;

11- data da última manutenção efetuada;
11I- local onde a mesma foi efetuada;
IV- nome do responsável técnico pela manuten

ção e sua qualificação profissional.
Art. 32 A omissão em prestar as informações

previstas no artigo anterior ou a prestação de infor
mações falsas sujeita a empresa prestadora do servi
ço de transporte aéreo a multa, a ser aplicada pela
autoridade responsável pela concessão, permissão
ou autorização.

§ 12 O valor da multa deve variar entre cinco mil
reais e cinqüenta mil reais, em função da capacidade
da aeronave, nos termos de regulamento editado pela
autoridade responsável pela concessão, permissão
ou autorização.

§ 22 Os valores afixados serão atualizados
anualmente pelo índice de variação dos débitos fis
cais.

§ 3!l Independente da multa, a aeronave fica
proibida de ser utilizada até que seja sanada a
omissão.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justlflcaçio

O consumo de drogas transformou-se em grave
chaga social no Brasil. A cada ano dezenas de milha
res de jovens vêm sendo introduzidos nesse terrível
vício, que leva a doenças, à perda da dignidade e, não
raro, à morte.

Parte significativa dessas vítimas chega ao vício
em virtude da falta de informações e das influências
de colegas de colégio ou de bairro, igualmente desin
formados. Muitos são jovens de classe média, que
têm acesso e fazem amplo uso da informática, em es
pecial através da Internet.

Entendemos, portanto, que a veiculação de
mensagens contra as drogas nesse recentemente
popularizado meio de informação poderá ser um me
canismo de combate ao vício, alertando o jovem
quanto aos danos decorrentes do consumo de tóxi
cos e quanto aos mecanismos de aproximação usa
dos pelos traficantes, e com isto auxiliando aos pais e
educadores nessa importante tarefa.

Em virtude da complexidade da matéria, preferi
mos deixar o detalhamento das mensagens à regula
mentação do Poder Executivo, fazendo menção ape
nas à sua forma.

A Internet, por ser uma mídia inovadora e ainda
pouco compreendida pelo público, embora ampla
mente utilizada por este, merece especial atenção de
nossa parte. Desejo, com esta proposta, contribuir
para o indispensável debate sobre as suas implica
ções. Nesse sentido, espero contar com o apoio de
meus ilustres pares, indispensável para que esta ma
téria possa vir a ser discutida e receba o apoiamento
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Art. 32 Os provedores de acesso e as empresas indispensável à sua aprovação, com a necessária ur-
responsáveis pelas páginas que veicularem publici- gência.
dade na forma desta lei poderão fazer jus a compen- Sala das Sessões, 9 de maio de 2000.- Paulo
sação"fiscal, na forma e nos limites definidos na regu- Octávio.
lamentação desta lei, pela cessão do espaço publici
tário.

Art. 42 Ficam os órgãos da administração direta,
indireta e fundacional do Governo Federal obrigados
a publicar,"em suas páginas divulgadas em redes de
·ctrmputadores, informações alusivas aos danos de
correntes do consumo de drogas.

Art. 52 O descumprimento do disposto nesta lei
constitui infração, sujeitando o provedor de acesso ou
de informações à pena de multa de dois mil reais,
acrescida de um terço na reincidência.

Art. 62 O Poder Executivo regulamentará esta lei
em sessenta dias, contados da sua publicação.

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.



Art. 412 Caberá ao órgão competente fiscalizar o
cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 512 Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias
após a sua publicação.

Just"icação

Atualmente, num mundo no qual o comércio é
fonte de prosperidade, o aumento da participação de
um pafs nas exportações constitui objetivo essencial
de desenvolvimento. As barreiras não tarifárias repre
sentam entrave relevante. Essas barreiras são essen
cialmente sanitárias e constituem, hoje, o maior obs
táculo às exportações. Esta fato decorre da conscien
tização das autoridades e produtores dos países de
agricultura avançada acerca de perdas ocasionadas
por doenças e pragas.

Como sabemos, o Brasil possui um dos maiores
rebanhos bovinos de todo o mundo, sendo, conse
qüentemente, importante exportador de carne para
os Estados Unidos e pafses da União Européia.

A presença da febre aftosa constitui a principal
barreira às exportações de carnes. A enfermidade in
terfere no comércio internacional de carnes de bovi
nos, ovinos, caprinos e sufnos, e, indiretamente, até
de produtos de outras origens.

A febre aftosa representa um impedimento para
o acesso a importantes mercados exteriores. O Go
verno vem trabalhando arduamente para a erradica
ção dessa doença que tantos prejufzos traz ao Brasil.

Entretanto, temos recebido graves denúncias de
que alguns proprietários de animais não os vacinam e

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000.- Luiz
Sérgio.

PROJETO DE LEI NI2 2.980, DE 2000
(Do Sr. Sérgio Carvalho)

Obriga a contrataçio de médico ve
terln'rlo no periodo de vacinação contra
• febre aftosa.

(Apense-se ao Projeto de Lei n12 4.655,
de 1998)

O Congresso Nacional decl'eta:
Art. 1Q Durante o período dEI vacinação contra a

febre aftosa, definido em calendário oficial aprovado,
todo aquele que, a qualquer título, mantenha em seu
poderum ou mais animaisdas espécies bovina ou bu
ballna fica obrigado a contratar médico veterinário
para acompanhar • ~rtificar as vacinações.
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nos últimos anos. Além do incremento no número de Parágrafo único. Os pequenos produtores pode-
passageiros transportados nos vôos regulares, ainda rão se organizar em grupos, associações ou coopera-
podemos verificar o aumento nos fretamentos,turfsti- tivas para o cumprimento do disposto no caput deste
cos e nos serviços de táxi aéreo. Chama a atenção, artigo.
neste último caso, a ampliação dos serviços presta- Art. 2SI A responsabilidade, no caso de ocorrên-
dos por helicópteros nos grandes centros urbanos, cia de febre aftosa em animal com certificado de vaci-
utilizados por executivos que desejam evitar a perda nação dentro do prazo de validade, recairá sobre o
de tempo no trânsito caótico que caracteriza as me- médico veterinário que emitiu o atestado, que será
trópoles. declarado inidôneo para expedição de certificados

Tal crescimento implica a necessidade de ado- sanitários, de acordo com o disposto no art. 2SI do De-
ção de alguns procedimentos visando a garantir me- creto-Lei n12 818, de 5 de setembro de 1969.
Ihores condições de segurança na prestação do ser- Art. 312 Sem prejufzo da responsabilidade penal
viço. Parte desses procedimentos diz respeito, por cabfvel, a infração do disposto no art. 112 desta lei
exemplo, às condições de manutenção das aerona- acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes
ves. Há indfcios de que empresas estejam utilizando sanções:
aeronaves já no final de sua vida útil. Outras adotam 1_ advertência'
programas de manutenção preventiva inadequados, 11_ multa. '
com a "canibalização" de peças de reposição e outras 11I' ã d d t .
práticas desaconselháveis. - ~pree~s o o pro u o, . .

À parte do imperativo de uma fiscalização rigo- IV- Interdição total ou parcial do estabeleclmen-
rosa pelas autoridades competentes, entendemos to.
que tais práticas poderiam ser, senão evitadas, pelo
menos reduzidas com algumas medidas bastante
simples. Nesse sentido, estamos oferecendo projeto
de lei à apreciação da Casa exigindo que informações
acerca do programa de manutenção das companhias
sejam prestadas aos usuários dos serviços. Com
isso, o próprio consumidor poderá, de um lado, exer
cer um papel fiscalizador complementar e, de outro,
escolher entre as empresas prestadoras de serviço
que apresentarem o melhor desempenho.

Contamos, pois, com o apoio dos nobres pares
para a célere tramitação e aprovação deste projeto de
lei.



PROJETO DE LEI N2 2.981, DE 2000
(Do Sr. Airton Cascavel)

Concede beneffcios fiscais aos defi
cientes Irsicos.

(Apense-se ao Projeto de Lei n2 4.436,
de 1998)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os qontribuintes do Imposto de Renda

com dependentes de qualquer condição, deficientes
físicos, descontam em dobro o valor relativo a sua de·
pendência legal.

Art. 22 Quando a sua renda não alcançar o piso
de contribuição, os descontos relativos a dependên
cia legal, em dobro, serão devidos ao contribuinte.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogados os dispositivos em contrário.

Justificação,

O desconto que faz jus o contribuinte para sus
tento de dependentes sadios é absolutamente insufi
ciente para as despesas de alimentação, vestuário,
saúde e educação. Mas, quando se trata de uma pes
soa deficiente, os responsáveis se desdobram para
arcar com despesas freqüentemente insuportáveis.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

lho.
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quando os vendem para o abate compram notas fis- § 22 A autorização prevista neste artigo somente
cais e as apresentam nas barreiras de fiscalização. terá validade nas unidades administrativas que sejam

Por isso é que apresentamos o presente projeto objeto de declaração pelo Ministério da Agricultura e
de lei que torna obrigatória a contratação de médico em caso algum poderá acarretar qualquer ônus para
veterinário durante o período vacinação. Nossa pro- os cofres públicos.
posição cria, também, penas severas para os infrato- Art. 22 O médico veterinário que infringir o dis-
res. posto no presente decreto-lei, ou as demais disposi-

Estamos certos de que, com a adoção da medi- ções legais e regulamentares atinentes à defesa sani-
da alvitrada, haverá efetivo controle sobre a febre af- tária animal, será declarado inidôneo para o forneci-
tosa, o que redundará em benefício da economia na- mento dos atestados, por ato do Ministério da Agricul-
cional. tura, que também representará contra o infrator junto

Esperamos, pois, contar com a colaboração de aos Conselhos Federal ou Re9-ionais de Medicina Ve-
nossos pares no sentido de aperfeiçoamento e apro- terinária, para a aplicação das medidas disciplinares
vação do presente projeto de lei. cabíveis.

Sala das Sessões, de de 2000.- Sérgio Carva- Art. 32 O Ministério da Agricultura, ouvido o Mi-
nistério do Planejamento e Coordenação Geral, pro
moverá a expedição no prazo de 60 (sessenta) dias
das normas que se fizerem necessárias à execução
do presente decreto-lei.

Art. 42 Este decreto-Iei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 5 de setembro de 1969; 1482 da Inde
pendência e 81 2 da República.- Augusto Hamann
Rademaker Grünewald; Aurélio de Lyra Tavares;
Márcio de Souza e Mello; Ivo Arzua Pereira; Hélio
Beltrio.

DECRETO-LEI N2 818,
DE 5 DE SETEMBRO E 1969

Dispõe sobre a aceitação, pelo Mi
nistério da Agricultura, para fins relacio
nados com a defesa sanitária animai, de
atestados firmados por médico veteriná
rio sem vfnculo com o serviço público e
dá outras providências.

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e
da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que
lhes confere o artigo 12 do Ato Institucional n2 12, de 31
de agosto de 1969, combinado com o § 12 do artigo 22
ao Ato Institucional n2 5, de 13 de dezembro de 1968,

Decretam:

Art. 12 Nas unidades administrativas onde não
existirem, ou forem em números insuficientes, médi
cos veterinários pertencentes ao serviço público fe
deral fica o Ministério da Agricultura autorizado a ace
itar atestados zoossanitários firmados por médicos
veterinários não vinculados à administração federal,
que sejam portadores de carteira de identificação
profissional expedida pelos Conselhos Federal ou
Regionais de Medicina Veterinária.

§ 12 A aceitação dos atestados fica condiciona
da à comprovação pelos médicos veterinários, de co
nhecimentos da legislação específica de defesa sani
tária animal e das normas referentes à profilaxia das
doenças infecciosas, infecto-contagiosas ou parasitá
rias, objeto de programas federais de controle ou er
radicação, a critério do Ministério da Agricultura.



PARTE ESPECIAL

DECRETO-LEI N2 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

PROJETO ~E LEI tfl2.983, DE 2000
(Do Sr. Ronaldo Vasconcelos)

Altera a lei ni 8.213, de 24 de Julho
de 1991, acrescentando I 41 ao art. 55,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDIN

TfTULOX
Dos Crimes Contra a Fé Pl1bllca

CAP[TULO I
Da Moeda Falsa

Art. 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a,
papel-moeda de curso legal no Pa(s ou no estrangeiro:

Pena- reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e
multa.

§ 111 Nas mesmas penas incorre quem, por con
ta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, ven
de, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na cir
culação moeda falsa.

§ 2$1 Quem, tendo recebido de boa-fé, como ver
dadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circula
ção, depois de conhecer a falsidade, é punido com
detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ ~ É punido com reclusão, de 3 (três) a 15'
(quinze) anos, e multa, o funcionário público ou dire
tor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabri
ca, emite ou autoriza a fabricação ou emissão:

/- de moeda com tftulo ou peso inferiorao deter
minado em lei;

11- de papel-moeda em quantidade superior à
autorizada.

§ 4ll Nas mesmas penas incorre quem desvia e
faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda
autorizada.
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A constituição assegura o amparo a essas pes- campo jurfdico penal com a aprovação do presente
soas, sem que até o presente o Executivo tenha regu- projeto de lei, com a urgência que a matéria requer.
lamentado o assunto. Nosso projeto é uma tentativa Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Rob-
de trazer o assunto à baila para que, de alguma for- 80n Tuma.
ma, por meio do projeto ou por uma iniciativa paralela,
possa haver um alívio nas despesas dos pais de defi
cientes ffsicos.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Air
ton Cascavel.

Art. 212 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

PROJETO DE LEI Nll2.982, DE 2000
(Do Sr. Robson Tuma)

Prevê nova redação para o art. 289
do Código Penal- Decreto-Lel n° 2.848, de
7 de dezembro de 1940, acrescentando
modalidade de falsificação de moeda de
poUmero.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação- art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O artigo 289, caput, do Decreto-Lei nll

2.848, de 7-12-40 (Código Penal), passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 289. Falsificar, fabricando-a ou al
terando-a, moeda metálica, papel moeda ou
moeda de plástico (polímero), de curso legal
no País ou no estrangeiro."

Justlflcaçio

O dispositivo penal previsto no art. 289 do Decre
to-Lei nSl 2.848140 estabelece que constitui crime ofabri
co ou a alteração de moeda metálica ou papel-moeda
de curso legal no Pars, sendo portanto atrpica sob o
ponto de vista criminal a fabricação ou a alteração de
moeda produzida por qualquer outro material.

Ocorre que o Banco Central do Brasil, por deci
são do Conselho Monetário Nacional, acaba de colo
car em circulação novo tipo de cédula de 10 (dez) rea
is, comemorativa dos 500 anos do descobrimento, fei
ta com polfmero, material plástico, que a despeito de
eventuais requisitos de maior segurança e durabilida
de, há de se prever futuras falsificações por quadri
lhas especializadas.

Neste sentido, a circulação da nova cédula, a
exemplo do papel-moeda e da moeda metálica, deve
garantir ao Poder Público a condição legal de reprimir
possíveis fabricações clandestinas deste valor mone
tário, situação que somente estará assegurada no



Nesse sentido, cumpre-nos, ainda, ressaltar
que o presente projeto de lei não possui efeitos lesi
vos sobre as finanças da Previdência Social, pois o
reconhecimento do tempo de trabalho rural somente
sérá realizado se forem recolhidas as contribuições
correspondentes.

"Art. 55 .

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 26651

para permitir a averbação de tempo de res, e 65 anos, se homens. O estabelecimento des-
atividade rural nos casos que especifica. ses parâmetros mínimos relativamente a tempo de

(Às Comissões de Seguridade Social e contribuição e idade denota a preocupação com a efi-
Família; e de Constituição e Justiça e de cácia da medida ora proposta, bem como de suas re-
Redação (art. 54)- art. 24, 11) percussões financeiras.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I!! O art. 55 da lei n!!8.213, de 24 de julho de

1991, passa a vigorar acrescido de § 4!! com a seguin
te redação:

I

§ 4l! O tempo de atividade rural poderá
ser averbado, para fins de percepção dos
benefícios de que trata esta lei, mediante re
colhimento das contribuições corresponden
tes, desde que o segurado conte com, no
mínimo, vinte e oito anos de contribuição e
idade de sessenta anos, se mulher, e ses
senta e cinco anos, se homem."

Art. 22 Esta lei entra erT) vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A lei n!! 8.213, de 24 de julho de 1991, permite
apenas para o segurado trabalhador rural que o seu
tempo de atividade rural, anterior à data de vigência
da mesma, possa ser computado para fins dos bene
fícios da Previdência Social, independentemente de
contribuição, salvo para efeito de carência.

Desconsidera, portanto, a referida lei os inúme
ros casos de trabalhadores rurais que, em busca de
melhores oportunidades de emprego, migraram para
as cidades, tendo nelas passado a exercer atividade
remunerada e contribuído na qualidade de segurados
urban.os.

Para esses trabalhadores não há possibilidade
legal de contagem do seu tempo de atividade rural,
fato que lhes impõe perda de anos de trabalho reali
zado quando necessitam justamente cfe frações de
tempo para completarem as exigências para a per
cepção de aposentadoria.

. A nossa proposição pretende exatamente pre
encher essa lacuna da legislação, viabilizando a aver
bação do tempo de atividade rural, desde que sejam
recolhidas as contribuições correspondentes, para
que não sejam mais prejudicados milhares de traba
lhadores brasileiros no seu acesso aos benefícios da
Previdência Social.

A faculdade ora postulada destina-se, porém,
aos segurados que comprovem ter, no mínimo, 28
anos de contribuição e idade de 60 anos, se mulhe-

Ante o exposto e em face da relevância do
projeto de lei que ora apresentamos e de seu inegá

.vel conteúdo de justiça social, esperamos contar
com o apoio dos ilustres membros desta Casa para
garantir a sua aprovação.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000.- Ro
naldo Vasconcelos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

lEi Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefíci
os da Previdência Social, e dá outras
providências.

TíTULO 111
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPíTULO 11
Das Prestações em Geral

SEÇÃO V
Dos Benefícios

SUBSEÇÃO 111
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço, ,

.................•; .
Art. 55. O tempo de selviço será comprovado na

forma estabelecida no Regulamento, compreenden
do, além do correspondente às atividades de qual
quer das categorias de segurados de que trata o art.
11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualida
de de segurado:



1\1- prestação de assistência técnica na compra,
venda e utilização de produtos e equipamentos espe
cializados;

PROJETO DE LEI Nlr2.984f DE 2000
(00 Sr. Geraldo Magela)

Dispõe sobre a profissão de Técni
co em Nutrição e Dietética, regula o seu
exereCeio, e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei nR 1.846,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 R É livre o exercício da profissão de Técnico

em Nutrição e Dietética em todo o território nacional,
observadas as disposições desta lei.

Art. ~ O exercício da profissão de Técnico em
Nutrição e Dietética, em qualquer dos seus ramos de
atividade, somente será permitido observadas as se-
guintes condições: .

1- comprovar escolaridade em nível de segundo
grau ou equivalente;

11- comprovar a conclusão de curso profissionali
zante de Técnico em Nutrição e Dietética, ministrado
por estabelecimento de ensino oficial ou reconhecido
pela autoridade competente;

111- inscrição no respectivo Conselho Regional
de Nutricionista.

§ 111 Os comprovantes exigidos nos incisos 1e 11,
quando conferidos por estabelecimento estrangeiro,
deverão ser convalidados pela autoridade competen
te, na forma da lei.

§ 2ll O curso profissionalizante, exigido no inciso
11, deverá, no mínimo, ter 1.500 (hum mil e quinhen
tas) horas/aula.

§ 3ll É assegurado aos profissionais que desem
penham as atividades estabelecidas no art. 4ll, há
mais de 5 (cinco) anos, o exercício da profissão regu
lamentada pela presente lei, observado o disposto no
art. Sll

Art. 311 OTécnico em Nutrição e Dietética exerce
suas funções nos seguintes campos de atividade:

1- execução técnica dos trabalhos de sua espe-
cialidade; /

11- prestação de assistência técnica no estudo e
desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológi
cas;
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1- O tempo de serviço milit~r, inclusive o voluntá- rio-de-benefício, observado o disposto' na Seção 111
rio, e o previsto no § 12 do art. 143 da Constituição Fe- deste Capítulo.
deral, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral .
de Previdência Social, desde que não tenha sido con-
tado para inatividade remunerada nas Forças Arma
das ou aposentadoria no serviço público;

11- o tempo intercalado em que esteve em gozo
de auxflio-doença ou aposentadoria por invalidez;

111- o tempo de contribuição efetuada como se-
gurado facultativo; .

* Inciso 1/1 com rsdaçAo dada pela LBint19.032, de28-4·95.

IV- O tempo de serviço referente ao exercício de
mandato eleti\fO federal, estadual ou municipal, desde
que não tenha sido contado para efeito de aposenta
doria por outro regime de previdência social;

* Inciso IVcom rBdaçAo dada pela Leint19.506, de 30-10-97.

V- O tempo de contribuição efetuado por segura
do depois de ter deixado de exercer atividade remu
nerada que o enquadrava no art. 11 desta lei;

VI- o tempo de contribuição efetuado com base
nos artigos 811 e 9ll da Lei nll 8.162, de 8 de janeiro de
1991, pelo segurado definido no art. 11, inciso I, alí
nea g, desta lei, sendo tais contribuições computadas
para efeito de carência.

* Inciso VI acrescido pela Lei no 8.847, de 13-4-93.

§ 12 A averbação de tempo de serviço durante
o qual o exercício da atividade não determinava fili
ação obrigatória ao anterior Regime de Previdência
Social Urbana só será admitida mediante o recolhi
mento das contribuições correspondentes, confor
me dispuser o Regulamento, observado o disposto
no§2ll

§ 2ll O tempo de serviço do segurado trabalha
dor rural, anterior à data de início de vigência desta
lei, será computado independentemente do recolhi
mento das contribuições a ele correspondentes, ex
ceto para efeito de carência, conforme dispuser o Re
gulamento.

§ 3ll A comprovação do tempo de serviço para
os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação ad
ministrativa ou judicial, conforme o disposto no art.
108, só produzirá efeito quando baseada em indício
de prova material, não sendo admitida prova exclusi
vamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo
de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no
Regulamento.

Art. 56. O professor, após 30 (trinta) anos, e a
professora, após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo
exercício em funções de magistério poderão aposen
tar-se por tempo de serviço, com renda mensal cor
respondente a 100% (cem por cento) do salá-



"Parágrafo único. A anuidade dos Téc
nicos em Nutrição e Dietética corresponderá
a, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do
valor estipulado para o Nutricionista."

rio.

Art. 9S! Acrescente-se ao art. 18, da Lei n2 6.583,
de 20 de outubro de 1978, o seguinte parágrafo:

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de cento e vinte dias.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

O Técnico em Nutrição e Dietética, que ora pre
tendemos regulamentar o exercício da profissão, é
um intermediário entre o Nutricionista e o pessoal da
cozinha. O Nutricionista planeja e o Técnico coordena
e supervisiona a execução do planejamento.

Desde a edição da Lei n25.276, de 24 de abril de
1967, os nutricionistas tiveram a sua profissão regula
mentada, definindo as suas funções e exigindo esco
laridade de nível superior em curso específico. No en
tanto, a lei não abrange um segmento fundamental do
nutricionismo, que são os profissionais com atribui
ções de dar o suporte necessário aos nutricionistas.

Com o presente projeto pretendemoG definir as
atribuições e a qualificação necessárias dos técb1~(;oS

intermediários de nutrição e dietétit2.
Em relação às funções dos técnicos em nutrição

são todas elas de assistência e coordenação de ser
viços, sempre com a supervisão do Nutricionista.

No tocante à qualificação do Técnico, fica esta
belecida a necessidade da escolaridade em nível de
segundo grau, com curso profissionalizante de, no
mínimo, 1.500 horas/aula, ressalvando os profissio
nais que já desempenham esta atividade há mais de
5 (cinco) anos, que:) terão direito a e>::eroer d pmfis;)~io

independentemente dos requisitos impo8tos pe!o pre
sente projeto.

Outro aspecto Irnportants! do pwjeto é a indica
ção, prevista no art. 7!2, de que os 6rgãos públicos e a
iniciativa. privada tom pessoal contratado pe:ra a área
de nutricionismo, devGrão promover fi compatibiliza
ção das estruturas funcionais cem as disposições
aqui elencadas.

nha;
111- supervisão da manutenção dos equipamen

tos e do ambiente de trabalho;
IV- estudo de arranjo físico setorial;
V- treinamento de pessoal em serviços de ali

mentação;
VI- participação em pesquisas em cozinha ex

perimentai;
VII- acompanhamento na produção de alimen

tos e refeições.
Art. 52 Compete ainda ao Técnico em Nutrição e

Dietética, observado o disposto no art. 62 da presente
lei, integrar equipes destinadas:

1- ao planejamento, programação, implantação,
orientação, execução e avaliação referentes à nutri
ção e dietética; ,

11- ao planejamento e orientação de pesquisas
na área de alimentação e nutrição;

111- à produção e industrialização de alimentos e
produtos dietéticos para consumo humano;

IV- à elaboração de projetos de construção, im
plantação ou reforma de instalações nos serviços de
alimentação e nutrição de empresas públicas ou pri
vadas.

Art. 6S! Toda atividade profissional do Técnico
em Nutrição e Dietética será exercida sob a supervi
são do Nutricionista.

Art. 72 Os órgãos da administração pública dire
ta e indireta, federal, estadual, municipal e do Distrito
Federal e as entidades de direito privado, que tenham
em seus quadros funcionários desempenhando as
atividades laborais previstas nos artigos 3º e 4º, pro
moverão as medidas necessárias à compatibilização
das estruturas funcionais existentes com as disposi
ções desta lei, reenquadrando-os como Técnico de
Nutrição, respeitados os direitos adquiridos quanto a
vencimentos e salários.

Art. 82 O art. 49 da Lei n9 6.583, de 20 de outubro
de 1978, fica acrescido do seguinte parágrafo:
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IV- orientação e coordenação dos serviços de "§ 32 Na composição do Conselho Fe-
manutenção de equipamentos e instalações; deral e dos Conselhos Regionais fica asse-

V- elaboração e execução de projetos compatí- gurado, no mínimo, 3 (três) cargos efetivos
veis com a sua formação profissional. para Técnico em Nutrição e Dietética."

Art. 4S! Compete ao Técnico em Nutrição e Die
tética exercer, em instituições públicas e privadas, as
seguintes atividades, éompatrveis com' a sua forma
ção profissional:

1- atuação técnica nos serviços de alimentação,
incluindo compras, armazenamentos, custos, quanti
dades e aceitabilidade;

11- supervisão do trabalho do pessoal de cozi-
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Finalizando, o projeto estabelece como se dará
a participação dos técnicos em nutrição nos Conse
lhos Federal e Regionais de Nutrição, criados pela Lei
nll 6.583, de 20 de outubro de 1978.

Certo de que a presente proposição fará justiça
com um segmento laboral importante, espero o deci
sivo apoio dos nobre pares.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000.- Geral
do Magela.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI Nll 6.583, DE 20 DE OUTUBRO DE 1978

Cria os Conselhos Federal e Regio
nais de Nutricionistas, regula o seu fun
cionamento, e dá outras provld6ncias.

CAPfTULO I
Dos Conselhos Federal e

Regionais de Nutricionistas

Art. 411 O Conselho Federal e os Conselhos Re
gionais de Natricionistas serão constitufdos de 9
(nove) membros efetivos, com igual número de su
plentes eleitos.

§ 111 Os membros do Conselho Federal e res
pectivos suplentes, com mandato de 3 (três) anos, sa
rão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado por um
representante de cada Conselho Regional, por este
eleito em reunião especialmente convocada.

§ 211 O Colégio Eleitoral convocado para a elei
ção do Conselho Federal reunir-se-á, preliminarJ'llen
te, para exame, discussão, aprovação e registro das
chapas concorrentes, realizando-se a eleição 24 (vin
te e quatro) horas após a sessão preliminar.

Art. 511 Os membros dos Conselhos Regionais
de Nutricionistas e respectivos suplentes, com man
dato de 3 (três) anos, serão eleitos pelo sistema de
eleição direta, por meio de voto pessoal, secreto e
obrigatório dos profissionais registrados.

CAPfTULO 111
Das Anuidades

Art. 18. O pagamento da anuidade ao Conselho
Regional da respectiva jurisdição constitui condição
de legitimidade para o exercfcio da profissão ou para
o funcionamento da empresa.

cAPfrULO IV
Das Infrações e Penalidades

Art. 19. Constitui infração disciplinar:
1- transgredir preceito ou Código de Ética Prof'"

sional;
11- exercer a profissão, quando impedido de fa

zê-Ia, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercfcio
aos não inscritos ou aos leigos;

111- violar sigilo profissional;
IV- praticar, no exercfcio da atividade profissio

nal, ato que a lei defina como crime ou contravenção;
V- revelar segredo que, em razão da profissão,

lhe seja confiado;
VI- não cumprir, no prazo assinalado, determi

nação emanada de órgão ou autoridade do Conselho
Regional, em matéria de competência deste, após re
gularmente notificado;

VII- deixar de pagar, pontualmente, ao Conse
lho Regional as contribuições a que está obrigado;

VIII- faltar aqualquer deverprofissional prescrito
nesta lei;

IX- manter conduta incompatfvel com o exercf
cio da profissão.

Parágrafo único. As faltas serão apuradas, la
vando-se em conta a natureza do ato e as circunstân
cias de cada caso.

LEI Nll5.276, DE 24 DE ABRIL DE 1967
(Revogada pela Lei nIl 8.234, de 17-9-91)

Dispõe sobre a profiuio de Nutricio
nista, regula o seu exercício, e dá outras
provid6nclas.

Art. 111 A designação profissional de Nutricionis
ta é privativa dos habilitados na forma da presente lei.

Art. 211 O exercfcio da profissão de Nutricionista
em qualquer dos seus ramos só será permitido:

a) aos possuidores de diploma de Nutricionis
ta, expedido no Brasil por escolas de formação de
Nutricionista, de nfvel superior, oficiais ou reconhe
cidas;

b) aos diplomados em cursos de Nutricionista
ou Dietista, existentes até a data desta lei;

c) aos que houverem feito cursos equivalentes,
no estrangeiro, após a revalidação do diploma, de
acordo com a legislação em vigor.

Parágrafo único. Os profissionais de que trata
este artigo só poderão exercer a profissão após regis
tro do diploma no órgão competente do Ministério da



TrTULO I
Dos Prlncrplos Fundamentais

,....................................................................................
Art. 411 A República Federativa do Brasil rege-se

nas suas relações internacionais pelos seguintes
princfpios: :

1- independ"ncia nacional;
11- prevalên~;a dos direitos humanos;
111- ~utodeterminação dos povos;
IV- não-inter.venção;
V- igualdade entre os Estados;
VI- defesa da paz;
VII- solução pacffica dos conflitos;
VIII- repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX- cooperação entre os povos para o progresso

da humanidade;
X- concessão de asilo polftico.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil

,buscará a integração econOmica, poIrtica, social e culbJ·

LEI NIl8.234, DE 17 DE SETEMBRO DE 1991

Regulamenta a profissão de Nutrici
onista e determina outras provldinclas.

Art. 1'1 A designação e o exercfcio da profissão
de Nutricionista, profissional de saúde, em qualquer
de suas áreas, são privativos dos portadores de diplo
ma expedido por escolas de graduação em Nutrição,
oficiais ou reconhecidas, devidamente registrado no
órgão competente do Ministério da Educação e regu
larmente inscrito no Conselho Regional de Nutricio
nistas da respectiva área de atuação profissional.

Parágrafo único. Os diplomas de cursos equiva
lentes, expedidos por escolas estrangeiras iguais ou
assemelhadas, serão revalidados na forma da lei.
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Educação e Cultura e"no Serviço Nacional de Fiscali- da Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa
zação da Medicina e Farmácia do Ministério da Saú- Humana. Como tal, deve ser preservada, a todo cus-
de. to; mesmo porque, nos termos do art. 42, 11, da Consti-
....................•...•...........•....•.......•..•.....•............•.•••.•.•...• tuição Federal, e do art. 7'1, do ADCT, a República Fe-
.................................................................................... derativa do Brasil zela pela prevalência e defesa dos

direitos humanos.
De outra parte, o deslocamento da competên

cia, para o julgamento dos crimes praticados contra
jornalistas, para a esfera da Justiça Federal propiciará
ao Judiciário uma apreciação serena e isenta dos fa
tos, aó contrário do que ocorre quando esses crimes
são julgados pela Justiça estadual, normalmente
mais vulnerável às injunções e pressões polrticas lo
cais. Lembre-se, ademais, que, na:mesma linha de ra
ciocfnio, a Polícia Federal, que deverá conduzir o in
quérito, é mais isenta do que a estadual.

Contamos com o apoio de nossos pares para a
aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000.- Geral
do Magela.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art. 72 Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial a Lei n2 5.276, de 24de abril de 1967.

Brasília, 17 de setembro de 1991; 170ll da Inde
pendência e 103'1 da República.- Fernando Collor
Ant6nlo Magri.

PROJETO DE LEI N22.986, DE 2000
(Do Sr. Geraldo Magela)

Dlsp6e sobre os crimes praticados
contra Jornalista em decorrincla do exer
crclo da proflulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação- art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Os crimes praticados contra jornalista, no

exercfcio da profissão ou em decorrência da mesma,
são considerados atentatórios aos direitos humanos,
devendo ser processados e julgados pela Justiça Fe
deral.

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Juatlflca9lo

A reforma do Poder, Judiciário, em curso nesta
Casa, promove diversas alterações ao texto constitu
cional, dentre as quais destaca-se a que atribui com
petência à Justiça Federal para julgar os crimes prati
cados contra os direitos humanos.

Ora, a liberdade de opinião e de expressão, da
qual se valem os jornalistas, constitui um dos pilares



"Art. 15 .•.•.•.....•....•.........•..••.•.•...•••••.•.••••

§ gll Empregado e empregador, medi
ante acordo expresso, podem optar pelo pa
gamento da gratificação prevista no caput
em doze parcelas mensais, antecipadamen
te, desde que discriminadas no recibo de

• pagamento, tomado quitadas da obrigação
as parcelas pagas.N

•
Art. 22 Os arts. 15 e 18 da Lei nll 8.036, de 11

de maio de 1990, passam a vigorar acrescidos, res
pectivamente, dos § 'TJ e § 42:

PROJETO DE LEI NQ 2.987, DE 2000
(Do Sr. Geraldo Magela)

Dispõe sobre viagens aéreas reali
zadas por servidores públicos em servI
ço.

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
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ral dos povos da América Latina, visando à formação de para o erário, na medida em que retomará aos cofres
uma comunidade latino-americana de nações. públicos um significativo montante de créditos corres-
... pondentes às bonificações por utilização do serviço.

Cabe ressaltar que a proposição originou-se da
sugestão de um servidor público que, preocupado
com a utilização do erário e em relação às vantagens
obtidas por uma pequena parcela dos servidores,
procurou-nos para apresentar o projeto, garantido o
resguardo de sua identidade em virtude das funções
que exerce no serviço público federal.

Por todo o exposto, contamos com o apoio dos
ilustres pares.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000.- Geral
do Magela.

PROJETO DE LEI NQ 2.988, DE 2000
(Do Sr. Roberto Argenta)

Acrescenta § 312 ao art. 112 da Lei nQ

4.090, de 13 de julho de 1962, que "instI
tui a gratificação de Natal para os traba
Ihadores", a fim de permitir o pagamento
parcelado do décimo terceiro salérlo, al
tera dispositivos da Lei nQ 8.036, de 11 de
maio de 1990, que "dispõe sobre o Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço" e
permite o pagamento antecipado do
".bono de férias" previsto no art. Tl,
XVII, da Constituição Federal e dá outras
providências.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54)- art.
24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1RO art. 1Rda Lei nR4.090, de 13 de julho de

1962, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3101 :

"Art. 1li .

Art. 7101 O Brasil propugnará pela formação de um
tribunal internacional dos direitos humanos.

(Apense-se ao Projeto de Lei nll 1.909,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1RO servidor público, o agente político e de

mais cidadãos que se utilizarem de serviço de trans
porte aéreo, custeado pelo poder público, não poderá
receber nenhum tipo de bonificação pela utilização do
referido serviço.

Parágrafo único. Para fins de aplicação da pre
sente lei, entende-se como bonificações os bônus por
milhas de vôo transformados em créditos para novas
passagens aéreas.

Art. 211 A bonificação especificada no artigo an
terior será concedida ao órgão que custear o serviço,
por intermédio de crédito para utilização futura do ser
viço.

Art. 31! A empresa de transporte aéreo que emitir
passagem custeada pelo poder público fica obrigada
a conceder ao órgão responsável pelo pagamento as
mesmas vantagens outorgadas aos particulares que
se utilizam do serviço.

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A presente proposição pretende retirar um be
nefício injustificável, concedido a parcelas de agentes
públicos que se utilizam de serviços aéreos custea
dos pelo poder público.

A regra deve ser clara, quem tem o ônus do cus
teio deve ser o beneficiado pelas vantagens decor
rentes da utilização do serviço.

O preceito legal que se pretende aprovar, além
de ser moralizador, pode representar uma economia
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§ 72 Ficam excluídos da obrigação pre- suas compras serem feitas "ã vista". Além disto, o au-
vista no caput os empregadores que, medi- mento da remuneração mensal gerará também incen-
ante acordo individual e expresso com seus tivo à realização de>poupança pelos trabalhadores.
empregados, pagarem diretamente ao tra- Quanto aos empregadores, entendo que haverá
balhador o valor equivalente ao depósito maior satisfação dos empregados, gerando aumento
fundiário, discriminado em recibo de paga- de produtividade, bem como a menor rotatividade de
mento. pessoal. Além disto, o planejamento empresarial tam-

Art. 18 bém fica facilitado pela maior regularidade de desem·
........... bolsos durante o ano. Por estes motivos acredito que
§ 42 Na hipótese do pagamento direto mesmo com as desvantagens sofridas pelos empre-

ao empregado previsto no § 72 do art. 15, gadores, decorrentes da antecipação de recursos e
deverá ser pago também o valor de mais de pagamento de parcelas que não são sempre devi-
40% (quarenta por cento), calculado sobre das (40% do FGTS e 1/3 das férias), também aos em-
8% (oito por cento) da remuneração perce- pregadores a presente proposta é positiva.
bida, cuja comprovação de pagamento ante- Quanto ao Governo, creio que não há dúvidas
cipado torna quitado o débito das parcelas sobre a repercussão positiva destas modificações
previstas nos parágrafos deste artigo." para a criação de novos postos de trabalho, o que

Art. 312 Empregado e empregador, me- acarretará a direta redução do desembolso em várias
diante acordo expresso, podem optar pelo despesas sociais, especialmente o "Seguro Desem-
pagamento de um terço a mais do que o sa- prego". Além disto, estas modificações irão diminuir a
lário normal "abonq de férias", previsto no quantidade de trabalhadores no mercado informal,
artigo 72 , inciso XVII, em sua parte final, em gerando mais arrecadação e a possibilidade de mais
doze parcelas mensais, antecipadamente, estabilidade entre a oferta e demanda da economia
desde que discriminado no recibo de paga- em geral.
mento, tornando quitadas da obrigação as A diminuição dos depósitos do FGTS, por exem-
parcelas pagas. pio, bem como a exclusão tributária das parcelas pa-

Art. 42 Os valores pagos na forma fa- gas em razão desta proposta, certamente será com-
cultada por esta lei não serão objeto da inci- pensada pela maior movimentação econômica e a
dência do Imposto de Renda ou de contribu- sua positiva repercussão fiscal e previdenciária, es-
ições de qualquer natureza, tanto em rela- pecialmente pela diminuição da informalidade. Todas
ção ao empregado como ao seu emprega- estas questões, portanto, poderão gerar um quadro
dor. bastante positivo, quando avaliadas as vantagens e

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data desvantagens a cada uma das partes envolvidas. E o
de sua publicação. mais importante é que para a Nação brasileira estare

mos construindo uma alternativa que gere emprego.
Justificação Além disto, a transformação de encargos em salários

O projeto de lei que ora apresento à Câmara dos também harmonizará mais adequadamente as rela-
Deputados, constitui-se em uma alternativa simples e ções entre as partes. Desta forma, devemos começar
concreta para transformar encargos. em salários, a diminuir a tensão a partir de um quadro em que a re-
além de trazer um conjunto de vantagens sociais e muneração pelo trabalho seja mais realista, superan-
econômicas ao Brasil. do-se este paradoxo atual, em que os que trabalham

Assim, entendo que com a transposição direta ganham pouco e os que pagam desembolsam muito.
dos valores do Décimo Terceiro Salário, Fundo de Ga- Portanto, o pagamento mensal do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço com o adicional de 40% rantia do Tempo de Serviço mais 40% da multa, o dé-
devidos em caso de rescisão e do Abono de Férias cimo terceiro salário e 1/3 das férias, visa distribuir de
(1/3 sobre a remuneração mensal normal), para o sa- forma uniforme nos doze meses do ano a renda do
lário direto mensal, estamos criando uma conjuntura trabalhador. O que por sua vez possibilita uma econo-
amplamente favorável para que se tenha melhor mé- mia mais homogênea e estável, eliminando o supera-
dia salarial e mais postos de emprego. quecimento econômico concentrado em certos me-

Entendo que aos trabalhadores estaremos pro- ses do ano, aqueles nos quais o trabalhador recebe
porcionando um salário mensal maior, facilitando a estes benefícios. Evitando-se este superaquecimento
sua manutenção e aumentando a possibilidade de estaremos evitando o consumo excessivo que o



LEI N" 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências.

Salário mensal R$151 00

13" mensal (833%) R$12.58

1/3 das férias -1/12 avos =(278%) RS4.19

FGTS sobre R$167 n(8%) R$1342

40% multa FGTS R$537

Total R$186,56
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acompanha, e que gera um significativo aumento dos § 12 A gratificação corresponderá a 1/12 avos da
preços e dos custos das mercadorias e serviços. remuneração devida em dezembro, por mês de servi-

Portanto, possibilitar maior estabilidade no salá- ço, do ano correspondente.
rio do trabalhador brasileiro é gerar um equilfbrio no § 2'l A fração igualou superiora 15 (quinze) dias
fluxo de consumo e da economia corno um todo, pos- de trabalho será havida _COI1\9 mês integral para os
sibilitando uma moeda mais estável e segura. efeitos do parágrafO -ánterior.

Além disso, o pagamento de tais verbas deve § 32 A gratificação será 'proporcional:
ser discriminado em recibo, possibilitando o controle 1- na extinção dos contratos a prazo, entre estes
por parte do empregado. Não há,_ portanto, qualquer incluídos os de safra, ainda que a relação de emprego
prejuízo para o trabalhador. haja findado antes de dezembro; e

Por estas razões eem virtude do aumento da re- 11- na cessação da relação de emprego resultan-
muneração mensal que a presente proposta repre- te da aposentadoria do trabalhador, ainda que verifi-
senta, contamos com o apoio de nossos pares, a fim cada antes de dezembro.
de aprovar a nossa iniciativa. * § ~ /JCf8SC8fltado p91a Lei nfl9.011, de 30-8-95.

Exemplo com salário mensal de R$151 ,00 Art. 2'l As faltas legais e justificadas ao serviço
não serão deduzidas para os fins previstos no § J2 do
art. 12 desta lei.

Aumento de 23,55%

Exemplo com salário mensal de R$500,OO

Salário mensal R$50000

132 mensal 18 33%) R$4165

1/3 das férias -1/12 avos = (2.78%) R$1389

FGTS sobre R$167 n(8%) RS44.44

40% multa FGTS R$17n

Total R$61775

Aumento de 23,55%

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000.- Ro
berto Argenta.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

-CeDI

LEI NQ 4.090, DE 13 DE JULHO 1962

Institui a Gratificação de Natal para
os trabalhadores.

Art. 1" No mês de dezembro de cada ano, a todo
empregado será paga, pelo empregador, uma gratifi
cação salarial, independentemente da remuneração
a que fizer jus.

Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os
empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia
7 (sete) de cada mês em conta bancária vinculada, a
importância correspondente a 8% (oito por cento) da
remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada
trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de
que tratam os artigos 457 e 458 da CLT e a Gratifica
ção de Natal a que se refere a Lei n" 4.090, de 13 de
julho de 1962, com as modificações da Lei n" 4.749,
de 12 de agosto de 1965.

§ 12 Entende-se por empregadora pessoa trsica
ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito
público, da Administração Pública Direta, Indireta ou
Fundacional de qualquer dos Poderes, da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, que ad
mitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele
que, regido por legislação especial, encontrar-se nes
sa condição ou figl,lrar como fornecedor ou tomador
de mão-de-obra, independente da responsabilidade
solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha
obrigar-se.

§ 2!2 Considera-se trabalhador toda pessoa físi
ca que prestar serviços a empregador, a locador ou
tomador de mão-de~obra, excluídos os eventuais, os
autônomos e os servidores públicos civis e militares
sujeitos a regime jurídico próprio.



PROJETO DE LEI N1l2.989, DE 2000
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Denomina "Avenida Engenheiro
Emiliano Macieira" o trecho da BR-135,
compreendido entre o quilômetro zero e
a Ponte da Estiva, e dá outras providên
cias.

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; de Educação, Cultura e Desporto; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54)- art. 24, li)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica denominada "Avenida Engenheiro

EmilianQ MacieirÇl~ o trecho da BR-135, compreendi
do entre-ri quilômetro zero e a Ponte da Estiva.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O trecho da BR-135, compreendido entre o quilô
metro zero e a Ponte da Estiva é, sem dúvida, um dos
mais importantes eixos rodoviários do Estado do Mara
nhão. São 25 quilômetros de via de pistas duplas, urba
nizada, iluminada, que, por atravessar um só município,
tem características de uma bela e moderna avenida,
autêntico cartão-postal de São Luís. Além da importân
cia geoeconômica, trata-se de um trajeto de profundo
significado cultural para os maranhenses que o percor
rem, visto que é a única ligação da ilha da capital com o
Maranhão continental e o País, evocando sentimentos e
lembranças inesquecíveis.

," :- É de senso comum que os logradouros e vias
ganham maior identificação, quase personalidade
própria, quando adotam nomes, em vez de números.
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§ 32 Os trabalhadores domésticos poderão ter * § 311 com redação dada pela Lei nIl9.491, de 9-9-97

acesso ao regime do FGTS, na forma que vier a ser Art. 19. No caso de extinção do contrato de tra-
prevista em lei. balho prevista no art. 14 desta lei, serão observados

§ 42Considera-se remuneração as retiradas de os seguintes critérios:
diretores não empregados, quando haja deliberação 1- havendo indenização a ser paga, o emprega-
da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes dor, mediante comprovação do pagamento daquela,
do contrato de trabalho de que trata o art. 16. poderá sacar o saldo dos valores por ele depositados

§ 411 aCf'8Scldo pela Lei nIl9.711, de 20-11-98. na conta individualizada, do trabalhador;
§ 52 O depósito de que trata o caput deste artigo \I- não havendo indenização a ser paga, ou de-

é obrigatório nos casos de afastamento para presta- corrido o prazo prescricional para a reclamação de di-
ção do serviço militar obrigatório e licença por aciden- reitos por parte do trabalhador, o empregador poderá
te do trabalho. levantar em seu favor o saldo de respectiva conta indi-

*§5I1 acrescldopela Lei nIl9.711, de 20-11-98. vidualizada, mediante comprovação perante o órgão
§ 62 Não se incluem na remuneração, para os competente do Ministério do Trabalho e da Previdên-

fins desta lei, as parcelas elencadas no § 92 do art. 28 cia Social.
da Lei n2 8.212, de 24 ,de julho de 1991. . '" .

* § 611 acrBSCido pela Lei nIl9.711, de 20-11·98. • .

Art. 16. Para efeito desta lei, as empresas sujei
tas ao regime da legislação trabalhista poderão equi
parar seus diretores não empregados aos demais tra
balhadores sujeitos ao regime do FGTS.

Considera-se diretor aquele que exerça cargo
de administração previsto em lei, estatuto ou contrato
social, independente da denominação do cargo.

Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de tra
balho, por parte do empregador, ficará este obrigado
a depositar na conta vinculada do trabalhador no
FGTS os valores relativos aos depósitos referentes
ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que
ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das co
minações legais.

* Artigo, caput com redaçáo dada pela Lei nfl 9.491, de
9-9·97.

§ 12 Na hipótese de despedida pelo empregador
sem justa causa, depositará este, na conta vinculada
do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta
por cento do montante de todos os depósitos realiza
dos na conta vinculada durante a vigência do contrato
de trabalho, atualizados monetariamente e acresci
dos dos respectivos juros.

* § 1f1 com redação dada pela Lei n'9.491, de 9-9-97.

§ 22 Quando ocorrer despedida por culpa recí
proca ou força maior, reconhecidà pela Justiça do Tra
balho, o percentual de que trata: o § 12 será de 20%
(vinte por cento). ' )

§ 32 As importãncias de que trata este artigo de
verão constar da documentação comprobatória do re
colhimento dos valores devidos a título de rescisão do
contrato de trabalho, observado o disposto no art. 477
dà CLT, eximindo o empregador, exclusivamente,
quanto aos valores discriminados.



PROJETO DE LEI NQ 2.991, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Obriga condomfnlos de edlffcios co
merciais e residenciais a adaptarem aire
as comuns para o trânsito de portadores
de deficiência ffsica e dai outras provi
dancias.

(Às Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54)- art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Os condomínios de edifícios residenciais

e comerciais compostos de apartamentos, salas e lo-

Justificação

O presente projeto tem por objetivo diminuir
mais um problema que atinge toda a sociedade, a vio
lência. Como é de conhecimento público as principais
vítimas desta violência são nossos jovens que muitas
vezes por falta de estrutura familiar ou simplesmente
inexperiência são aliciados, por terem a proteção de
uma lei que é deturpada e usada para proteger crimi
nosos e não seus reais beneficiários, as crianças e
adolescentes.

O Estatuto da Criança edo Adolescente, como mu
itas leis, tenta solucionar este problema dando "direitos"a
nossas crianças e adolescentes, porém, não impõe limi
tes claros, deixando a desejar neste ponto, esquecen
do-se que nossos direitos devem terminar quando come
ça o direito do próximo. Nossa proposta não vem acabar
com o direito ele ir e vir de nossos jovens, apenas im
por-lhes limites coerentes com nossa atual realidade e
maturidade dos mesmos a ser julgada por seus pais que
terão instrumento para autorizar-lhes ou não.

Tal projeto vem ainda resguardar nossos jovens,
possibilitando o combate a outra grande mazela de nos
sa sociedade que é a prostituição infanto-juvenil, dando
controle para que os pais, também, estabeleçam limites
e tenham, ao menos, conhecimento do local onde seus
filhos estão. Outro fator relevante são as drogas, pois a
redução do horário de permanência do adolescente nas
ruas iria também reduzir suas possibilidades de ter con
tato com elementos que de forma direta ou indireta o le
vassem a enveredar por este caminho.

Diante do exposto, pedimos aos nobres pares
apoio para a aprovação da presente proposta.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000.- Jorge
Pinheiro.
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É cultural, também, o hábito de homenagear cida- Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua
dãos notáveis, conferindo a locais, ruas, praças, ave- publicação.
nidas, etc. o nome de ilustres personalidades.

O engenheiro Emiliano Macieira foi figura públi
ca que, notoriamente, prestou inúmeros serviços ao
Maranhão e ao País. Nascido em 1898, constituiu-se
um homem de grande visão, teve uma vida empreen
dedora e profícua. Diretor do Departamento Estadual
de Rodagens maranhense, implantou e recuperou
um sem-número de estradas. Destacou-se, profissio
nalmente, também no Departamento de Rodovias de
São Paulo. Participou ativamente da Companhia de
Planejamento Econômico do Maranhão. Fundou a
Companhia Progresso do Maranhão e o Banco de
Desenvolvimento do Maranhão. Nada mais oportuno
que, na ocasião em que o acesso rodoviário entre
São Luís e o continente se encontra duplicado e refor
mado, dê-se, merecidamente, o nome do ilustre en
genheiro, em homenagem póstuma, para que com
ele se identifique o trecho de rodovia, prenhe de signi
ficado, que agora ainda é apenas um número.

São essas as razões que me levam a propor o
presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000.- Pedro
Fernandes.

PROJETO DE LEI NR 2.990, DE 2000
(Do Sr. Jorge Pinheiro)

Dispõe sobre o horário de perma
nência de menores de 16 anos nas ruas e
dá outras providências.

(Às Comissões de Seguridade Social e Família; e de
Constituição, Justiça e de Redação.)

O congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica proibida a permanência de menores

de 16 anos nas ruas após as 24:00h, exceto:
1- os que estiverem acompanhados pelos pais

ou responsáveis;
11- os que possuírem autorização por escrito dos

pais ou responsáveis, responsabilizando-se por qua
isquer atos por eles sofridos ou cometidos;

11I- que participem de programas ou projetos go
vernamentais ou de iniciativa privada que tenha cu
nho recreativo, educacional, comprovado por docu
mento.

Art. 2R Ficam os órgãos de segurança autoriza
dos a recolherem os menores que não se enquadra
rem nos requisitos do artigo supracitado.

Art. 32 Aos órgãos de segurança caberá comuni
car aos responsáveis do recolhimento do menor ou,
88 for o caso, aos órgãos de correção competentes.



"Art. 2!2-A Compete ao Sest, atuando
em estreita cooperação com os órgãos do
Poder Público e com a iniciativa privada, ge
renciar, 'desenvolver, executar, direta ou in
diretamente, e apoiar programas voltados à
promoção social do trabalhador em trans
porte rodoviário, ferroviário, metroviário e do
transportador autônomo, notadamente nos
campos de alimentação, saúde, cultura, la
zer e segurança no trabalho.

"Art. 3!2-A Compete ao Senat, atuando
em estreita cooperação com os órgãos do
Poder Público e com a iniciativa privada, ge
renciar, desenvolver, executar, direta ou in
diretamente, e apoiar programas voltados à
aprendizagem do trabalhador em transporte
rodoviário, ferroviário, metroviário e do
transportador autônomo, notadamente nos

PROJETO DE LEI NR 2.993, DE 2000
(Do Sr. Jaime Martins)

Altera a Lei n2 8.706, de 14 de se
tembro de 1993, com vistas a vincular os
ferroviários e metroviários ao sistema
SEST- Serviço Social de Transporte e
SENAT- Serviço Nacional de Aprendiza
gem do Transporte.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Trabalho, Administração e
Serviço Público, e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)- art. 24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A Lei nº 8.706, de 14 de setembro de

1993, passa a vigorar com as seguintes modifica
ções:

rio.
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jas, deverão estar adaptados ao trânsito de portado- onar. Na Alemanha por exemplo, funciona uma fun-
res de deficiência física, em todas as áreas coletivas. dação vinculada ao sistema previdenciário destinada

Art. 2º Os edifícios terão o prazo de 120 (cento e a promover a reabilitação de trabalhadores vitimados
vinte) dias para o atendimento da presente lei. por acidentes de trabalho ou doenças profissionais

Art. 3º A presente lei entra em vigor na data de com conseqüente deficiência física.
sua publicação. Embora o Brasil esteja muito aquém dos países

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá- industrializados em matéria de assistência aos porta
dores de deficiência, houve grande avanço. A partir
da Constituição Federal de 1988.

O presente projeto de lei tem o objetivo de tornar
mais acessíveis ao deficiente físico os medicamen
tos, os aparelhos necessários para minimizar os efei
tos de sua deficiência.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000.- Depu
tado José Carlos Coutinho.

Justificação

É surpreendente verificar que às portas do sé
culo XXI, quando supostamente os direitos humanos
são amplamente reconhecidos, os cidadãos portado
res de deficiência física ainda não têm assegurados
seus direitos básicos.

Esses deficientes pagam seus impostos, traba
lham e produzem, e seu direito de locomoção não é
respeitado.

Portanto, nada mais justo que propiciar às pes
soas portadoras de deficiência física as condições
necessárias para sua locomoção, na busca de melhor
qualidade_d_e suas vidas.

Conto com o apoio dos nobres pares desta Casa
para a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000.- José
Carlos Coutinho.

Justlflcaçio

Em países desenvolvidos, a assistência presta
da aos portadores de deficiência física é de impressi-

PROJETO DE LEI NR 2.992, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Permite isenção do Imposto de Impor
tação aos medicamentos e equipamentos
adquiridos por pessoas portadoras de defi
ciência física e dá outras providências.

(Apense-Se Ao Projeto N!2 1.294, De
1995)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica isento do Imposto de Importação os

medicamentos, os aparelhos e os equipamentos ad
quiridos por pessoas portadoras de deficiência física,
para seu uso exclusivo.

Art. 22 Os produtos beneficiados por esta lei são
os especialmente destinados ao uso de deficientes fí
sicos ou para estes especialmente adaptados.

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.



Art. 211 Compete ao Sest, atuando em estreita
cooperação com os órgãos do Poder Público e com
a iniciativa privada, gerenciar, desenvolver, execu
tar, direta ou indiretamente, e apoiar programas vol
tados à promoção social do trabalhador em trans
porte rodoviário e do transportador autônomo, nota
damente nos campos da alimentação, saúde, cultu
ra, lazer e segurança no trabalho.

Art. 3° Compete ao Senat, atuando em estreita
cooperação com os órgãos do Poder Público e com
a iniciativa privada, gerenciar, desenvolver, execu
tar, direta ou indiretamente, e apoiar programas vol
tados à aprendizagem do trabalhador em transporte
rodoviário e do transportador autônomo, notada
mente nos campos de preparação, treinamento,
aperfeiçoamento e formação profissional.
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campos de preparação, treinamento, aperfe- LEI Nt 8.706, DE 14 DE SETEMBRO DE 1993
içoamento e formação profissional. Dlsp6e sobre A crlaçio do serviço

Art. 211 Além das rendas estabelecidas no Art. Social do Transporte- SEST e do serviço
7ll da Lei nll 8.706, de 14 de setembro de 1993, Nacional de Aprendizagem do Tranapor-
constituem receita do Sest e do Senat as contribui- te- SENAT.
ções mensais compulsórias de dois vfrgula cinco por
cento sobre o montante da remuneração paga pelas
empresas de transporte ferroviário e metroviário a
todos os seus empregados, recolhidas a partir de 111

de janeiro de 2001.
§ 111 A contribuição referida no caput deste arti

go será recolhida pela Previdência Social, aplican
do-se-Ihe as mesmas condições, prazos, sanções e
privilégios, inclusive no que se refere à cobrança judi
cial aplicáveis às contribuições para a Seguridade
Social, sendo o seu produto posto à disposição do
Sest e do Senal.

§ 211 A contribuição de que trata este artigo é ins
titufda em substituição às contribuições, de mesma
espécie, efetuadas pelas empresas ferroviárias e me
troviárias e destinadas ao Sesi e Senai.

Art. 32 Esta entra em vigor na data de sua publi
cação.

Justlflcaçio

Com o advento da Lei nll 8.706, de 14 de setem
bro de 1993, após anos de luta das lideranças dos
transportadores, essa atividade começou a trilhar seu
próprio caminho, e todas as formas de contribuições
que recolhiam para o sistema Sesi/Senai passaram a
ser destinadas, nas mesmas alfquotas (2,5% do mon
tante da folha de pagamento), à manutenção dos ser
viços próprios da categoria- Serviço Social do Trans
portes (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte (SENAT).

Ocorre que, conforme disposições do Art. 81!
da referida lei, os beneficiários ali declarados ainda
são apenas os trabalhadores em transporte rodo
viário, sendo necessária nova legislação para que
se vincule, ao pertinente Sistema SestlSenat, tra
balhadores de outras modalidades de transporte, a
exemplo do que ora se pretende com os ferroviários e
metroviários.

Trata-se, portanto, de medida que objetiva corri
gir a lacuna que ainda persiste na legislação ordinária
brasileira, mantendo atrelado à Indústria este impor
tante segmento do Setor de Transporte.

Esperamos, pois, contar com o apoio dos ilus
tres Congressistas.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000.- Depu
tado .lalme Martins.

Art. 4° Caberá ao Conselho de Representantes
da Confederação Nacional do Transporte- CNT ela
borar os regulamentos e os atos constitutivos do
Sest e do Senat, no prazo de trinta dias co!1tados a
partir da aprovação desta lei, promovendo-lhes nos
dez dias subseqüentes o registro no Cartório do Re
gistro Civil das Pessoas Jurídicas.

Art. 72 As rendas para manutenção do Sest e
do Senat, a partir de 1g de janeiro de 1994, serão
compostas:

I- pelos atuais contribuições compulsórias das
empresas de transporte rodoviário, calculadas sobre
o montante da remuneração paga pelos estabeleci
mentos contribuintes a todos os eus empregados e
recolhidas pelo Instituto Nacional de Seguridade So
cial, em favor do Serviço Social da Indústria- SESI e
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENAI, que passarão a ser recolhidas em favor do
Serviço Social do Transporte- SEST e do Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte- SENAT,
respectivamente;

11- pela contribuição mensal compulsória dos
transportadores autônomos equivalente a 1,5% (um
inteiro e cinco décimos por cento), e 1,0% (um intei
ro por cento), respectivamente, do saláriO de contri
buição previdenciária;
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11I- pelas receitas operacionais;
IV- pelas multas arrecadadas por infração de

dispositivos, regulamentos e regimentos oriundos
desta lei;

V- por outras contribuições, doações e legados,
verbas ou subvenções decorrentes de convênios ce
lebrados com entidades públicas ou privadas, nacio
nais ou internacionais.

§ 12 A arrecadação e fiscalização das contribuições
previstas nos incisos I e 11 deste artigo serão feitas
pela Previdência Social, podendo, ainda, ser reco
lhidas diretamente ao Sest e ao Senat, por meio de
convênios.

§ 2l! As contribuições a que se referem os inci
sos I e 11 deste artigo ficam sujeitas às mesmas con
dições, prazos, sanções e privilégios, inclusive no
que se refere à cobrança judicial, aplicáveis às con
tribuições para a Seguridade Social arrecadadas
pelo INSS.

Art. 82 As receitas do Sest e do Senat, dedu
zidos dez por cento a título de taxa de adminis
tração superior a cargo da CNT, serão aplicadas
em benefrcio dos trabalhadores em transporte
rodoviário dos transportadores autônomos, dos, .
seus familiares, e dependentes, dos seus servI-
dores, bem como dos trabalhadores de outras
modalidades de transporte, que venham a ser a
eles vinculados por meio de legislação específi
ca.

PROJETO DE LEI N2 2.994, DE 2000
(Do Sr. Edinho Araújo)

Denomina Ponte Rodoferroviária de
Integr.o Nacional Deputado Roberto
Rollemberg a ponte sobre o rio Paraná
que liga os Municfpios de Rubinéia-SP e
Aparecida do Taboado-MS.

(Apense-Se ao Projeto de Lei n2 2.008,
de 1999)

Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Fica denominada Ponte Rodoferroviária
de Integração Nacional Deputado Roberto Rollem
berg a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná,
que liga os Municípios de Rubinéia, no Estado de
São Paulo, a Aparecida do Taboado, no Estado de
Mato Grosso do Sul.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Antes de entrar no mérito da proposta são ne
cessários alguns esclarecimentos sobre o presente
projeto.

Há mais de cinco anos, em 11 de abril de 1995,
encaminhamos um projeto de lei a esta Casa, com
idêntico teor a este. O PL tomou o n2 309/95 e foi de
volvido pelo então presidente da Câmara, Deputado
Luís Eduardo Magalhães, pelo, Ofício SGMJP n2

'395/95, de 20 de abril de 1995, que dizia:

"Refiro-me ao Projeto de Lei n2 30-9,
de 1995, de sua autoria, que denomina
"Ponte Rodoferroviária de Integração Nacio
nal Deputado Roberto Rollemberg" a ponte
sobre o Rio Paraná que interliga os municí
pios de Rubinéia, no Estado de São Paulo e
de Aparecida do Taboado, no Estado do
Mato Grosso do Sul."

Tenho a informar que não será possível
dar tramitação à proposição em epígrafe tendo
em vista, nos termos do que dispõe o art. 61, §
12, inciso 11 alínea e, da Constituição Federal
que a matéria nela contida é considerada de
iniciativa do Presidente da República.

Encaminho, anexa, cópia da Súmula
da Jurisprudência nº 3 da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, refe
rente ao assunto.

Nesse sentido, encaminho em devolu
ção a Vossa Excelência o Projeto de Lei em
tela, nos termos do art. 137, § 12, inciso li,
alínea b, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, sugerindo-lhe a forma de in
dicação, conforme prevê o art. 13 do Estatu
to Doméstico.

Colho o ensejo para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevado apreço e dis
tinta consideração.- Lurs Eduardo, Presidente.

Em vista, então, dessa decisão do presidente
da Casa à época, consubstanciada numa Súmula
da Comissão de Constituição e Justiça, vimo-nos na
impossibilidade de apresentar um projeto de lei no
sentido de nomear a Ponte Rodoferroviária sobre o
Rio Paraná.

Seguindo a orientação da Presid~ncia, apr~

sentamos em 18 de maio de 1995, o Projeto de Indi
cação n2 163/95, sugerindo ao Ministério do~ T~ans

portes que denominasse "Ponte Rodoferrovlána d~

Integração Nacional Deputado Roberto Rollemberg
à ligação tão sonhada entre os dois estados, São Pa
ulo e Mato Grosso do Sul.



Durante os seus doze anos de permanência na
Câmara dos Deputados, Roberto Rollemberg mante
ve uma atuação das mais destacadas, apresentan
do-se como um homem de visão que sempre lutou
por justiça, dignidade e igualdade para todos os cida
dãos brasileiros, bem como pela defesa dos interes
ses nacionais.

Nascido em Campinas, no Estado de São Paulo,
mudou-se em 1955 para Jales, onde começou a atuar
como advogado, logo destacando-se pela proficiên
cia com que exercia sua profissão.

O ano de 1957 marcou o início de sua carreira
política, quando elegeu-se vereador pela cidade da
qual mais tarde viria a receber o título de cidadão e
que adotaria como sua segunda terra natal. Entre
1961 e 1964 foi prefeito de Jales e, entre 1965 e 1966,
outra vez como vereador, presidiu a Câmara de Vere
adores do Município.

Fizeram parte ainda de sur brilhante trajetória
de vida a eleição, em 1967, para a Assembléia Legis-
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A resposta a esse requerimento chegou em 3 de lativa do Estado de São Paulo, onde atuou como Vi-
março de 1999, portanto quase quatro anos depois, ce-Iíder do Governo.
por meio do Ofício PSIRI n2 135/99, da Primei- Em 1969, seu mandato foi interrompido por ato
ra-Secretaria da Câmara dos Deputados, e continha institucional da ditadura militar. Mas, incansável bata-
parecer assinado pela Consultoria Jurídica do Minis- Ihador que sempre soube ser em defesa das grandes
tério dos Transportes, no sentido de negar nossa pre- causas nacionais, em 1982 voltou àvida pública, ele-
tensão. gendo-se deputado federal.

Inconformados com tal decisão, apresentamos Na Câmara dos Deputados, exerceu três man-
novo e idêntico Projeto de Indicação, agora com o n2 datos consecutivos, destacando-se por sua atuação
693/99, que foi encaminhado novamente ao Ministé- em várias Comissões, entre elas as de Esporte e Tu-
rio dos Transportes e até o momento não teve respos- rismo, Fiscalização Financeira e Prestação de Contas
ta. do Presidente da República, Reforma do Regimento

Paralel?mente a todas essas iniciativas, em 10 Interno da Câmara dos Deputados, Projeto de Lei
de julho de 1998 a Consultoria Jurídica da Câmara Orçamentária de 1986 e Prerrogativas do Poder Le-
dos Deputados, ~espondendo à consulta formulada gislativo.
pela Comissão de Constituição e Justiça da Cãmara, No período de realização dos trabalhos da
havia revogado a súmula anteriormente formulada Assembléia Nacional Constituinte, o Deputado Ro-
por aquela Comissão. Portanto, o entendimento que berto Rollemberg coordenou a bancada federal do
vigora hoje nesta Casa, baseado no referido parecer PMDB de São Paulo, ao mesmo tempo em que se
da Consultoria Jurídica, é o de que a competência destacou por sua atuação em diversas comissões te-
para nomear rodovia ou logradouro público é do Con- máticas, em especial a da Organização do Estado.
gresso Nacional, com os requisitos definidos pela Lei Sua grande paixão pela agricultura levou-o a
6.682, de 27 de agosto de 1979. prestar inestimável contribuição ao setor, especial-

Assim, a apresentação do presente projeto de mente como me~bro efetivo da ~o~issão de Agricul-
Lei, na realidade, significa a retomada do projeto tura, e como PreSidente da Comlssao Parlamentar de
apresentado em 1995, que s6 não teve prossegui- Inquérito que investigou as causas e conseqüências
menta pelos motivos acima apontados. da viol~ncia no campo. Ass.umiu també":l' com a com-

Feitas essas considerações, passemos ao mé- petêncl~ que lhe era pecuh~r: a ,Relatorla da Regula-
rito do projeto, que é homenagear uma das figuras mentaçao da Reforma ~~rarla, I~portante marco na
públicas mais exemplares que este País já conhe- lu!a por melh?res~condlço~s,de vida e trabalho para
ceu. milhares de cldadaos braSileIros.

Entre julho de 1988 e janeiro de 1990, assumiu
a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, a
convite do então Governador Orestes Quércia. Em
1988, recebeu o Presidente José Sarney, de visita à
região dos municípios de Rubinéia e Aparecida do
Taboado, ocasião em que procurou demonstrar a im
portãncia da construção da ponte que ora propomos
passe a denominar-se "Ponte Rodoferroviária de
Integração Nacional Deputado Roberto Rollem
berg".

A partir de sua eleição para a Câmara Federal
em 1990, esse incansável batalhador integrou a Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação e
destaGou-se como membro atuante da comissão
que fiscalizava a liberação de recursos do Governo
Federal. Participou também da CPI da Corrupção
do Orçamento, da qual foi relator especial, e assu
miu, concomitantemente, a Relatoria da CPI das
Penitenciárias.

Eminente jurista e parlamentar, homem justo e
ponderado, que contribuiu como poucos para o en-



CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988
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grandecimento da classe política, foi em vida agracia- a) criação de cargos, funções ou empregos pú-
do com a concessão de incontáveis honrarias, haven- blicos na administração direta e autárquica ou au-
do recebido inclusive o título de cidadão honorário de mento de sua remuneração;
inúmeros municípios paulistas. b) organização administrativa e judiciária, maté-

Nada mais justo, portanto, que se lhe preste ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes-
mais esta homenagem, a qual, com certeza, irá soai da administração dos Territórios;
contribuir para o enaltecimento da trajetória de vida c) servidores públicos da União e Territórios,
de um homem público e cidadão que soube amar o seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida-
Brasil e seu povo da maneira mais humana e mais de e aposentadoria;
justa, colocando-se acima de todo e qualquer tipo * Alínea c com redação dada pela Emenda Constitucional n

Q

d I
· . f d . 18, de 5-2-1998.

e prose Itlsmo, em avor as grandes causas nacl- d)' - d M" ,. P 'bl' d
ona's organlzaçao o Inlsteno u ICO e a De-

I . fensoria Pública da União, bem como normas gerais
Sala das Sessões, 9 de maio de 2000.- Deputa- para a organização do Ministério Público e da Defen-

do Edinho Araújo. soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgãos da administração pública;

1) militares das Forças Armadas, seu regime jurí
dico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.

* Alínea f acrescida pela Emenda Constitucional nQ 18, de
5-12-1998,

§ 22 A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora
do nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou
do Congresso Nacional, ao Presidente da Repúbli
ca, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Su
periores, ao Procurador-Geral da República e aos
cidadãos, na forma é nos casos previstos nesta
Constituição.

§ 12 São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas.

11 - disponham sobre:

LEI NSl 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dispõe sobre a denominação de
vias e estações terminais do Plano Naci
onal de Viação, e dá outras providências.

Art. 1º As estações terminais, obras de arte ou
trechos de via do Sistema Nacional de Transporte te
rão a denominação das localidades em que se encon
trem, cruzem ou interliguem, consoante a nomencla
tura estabelecida pelo Plano Nacional de Viação.

Parágrafo único. Na execução do disposto neste
artigo será ouvido, previamente, em cada caso, o ór
gão administrativo competente.

Art. 22 Mediante lei especial, e observada a re
gra estabelecida no artigo anterior, uma estação ter
minal, obra de arte ou trecho de via poderá ter, suple
tivamente, a designação de um fato histórico ou de
nome de pessoa falecida que haja prestado relevante
serviço à Nação ou à humanidade.



REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO Ni 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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......... Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nR1O, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, 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 Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 111 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

* Alterado para Diário da Clmar. dos Deputado., por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacio
nal de 2 de outubro de 1995.

§ 211 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Clmà,. do. Deputado., por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naclo
nal de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à

TíTULO V
Da Apreciação das Proposições

CAPíTULO 11
Do Recebimento e da Distribuição das Proposições

Art. 137. Toda proposição recebida pela Mesa
será numerada, datada, despachada às Comissões
competentes e publicada no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos, para serem distribufdos aos
Deputados, às Lideranças e Comissões.

* Alterado para Dljrlo da Caml,. dos Deputados, por Ato
dos Presldentee das Mesas das duas Casas do Congresso Nacio
nal de 2 de outubro de 1995.

§ 111 Além do que estabelece o art. 125, a Presi
dência devolverá ao autor qualquer proposição que:

I - não estiver devidamente formalizada e em
termos;

11 - versar matéria:
a) alheia à competência da Câmara;
b) evidentemente inconstitucional;
c) anti-regimental.

PROJETO DE LEI NSI 2.995, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Dá nova redação ao parágrafo único
do art. 212, da Lei n2 4.771, de 15 de setem
bro de 1965, que Institui o novo Código
Florestal, suprimindo o trecho "respeita
dos os prlncfplos e limites a que se refe
re este artigo", (parágrafo acrescentado
pela Lei n2 7.803, de 18-7-89).

(Apense-se ao Projeto de lei NlI 1.972,
de 1999) , .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O parágrafo único do art. 2ll, da lei nll

4.n1, de 15 de setembro de 1965, passa a viger com
a seguinte redação:

"Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, as
sim entendidas as compreendidas nos perimetros ur-



ras;
e) nas encostas ou partes destas, com declivi

dade superior a 45, eqüivalente a 100% na linha de
maior declive;

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou es
tabilizadoras de mangues;

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a
partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca in
feriora 100m (cem metros) em projeções horizontais;

*AlCnea g com redação dada pela Lei n27.803, de 18-7-1989.

h) em altitude superior a 1.800m (mil e oitocen
tos metros), qualquer que seja a vegetação.

*Alfnea h com redação dada pela Lei n2 7.803, 18-7-1989.

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, as
sim entendidas as compreendidas nos perímetros ur
banos definidos por lei municipal e nas regiões metro
politanas e aglomerações urbanas, em todo o territó
rio abrangido, observar-se-á o disposto nos respecti
vos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados
os princípios e limites a que se refere este artigo.

* Parágrafo com redação dada pela Lei nll 7.803, de
18-7-1989.

LEI Ni 7.803, DE 18 DE JULHO DE 1989

Altera a redação da Lei n2 4.771, de
15 de setembro de 1965, e revoga as Leis
nlls 6.535, de 15 de junho de 1978, e
7.511, de 7 de julho de 1986.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

Art. 12 A Lei nll 4.771, de 15 de setembro de
1965, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I· o art. 2ll passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2ll ..
a) ao longo dos rios ou de qualquer

curso d'água desde o seu nível mais alto em
, faixa marginal cuja largura mínima seja:

1) de 30 (trinta) metros para os cursos
d'água de menos de 10 (dez) metros de lar
gura;

LEI Nll 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

Institui o Novo Código Florestal.
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banas definidos por lei municipal, e nas regiões me- b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios
tropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o terri- d'água naturais ou artificiais;
tório abrangido, observar-se-á o disposto nos respec- c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos
tivos planos diretores e leis de uso do solo". chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua si-

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- tuação topográfica, num raio mínimo de 50m (cin-
blicação. qüenta metros) de largura;

* Alínea c com redação dada pela Lei n2 7.803,
de 18-7-1989.

d) no tOP9 de morros, montes, montanhas e ser-

Justificação

Este projeto visa adequar a situação já consoli
dada dos municípios quanto ao uso e ocupação do
solo urbano, que na maioria das vezes, sua sede ur
bana é cortada por cursos d'água e respectivos aflu
entes, evitando-se assim conflitos com a legislação
específica superior. Tais características inviabilizam o
uso e a ocupação do solo urbano em estreita obser
vância ao estabelecido pelo Código Florestal Brasilei
ro. Por estes motivos, é que proponho esta alteração
para que possamos garantir um melhor uso e ocupa
ção do solo urbano.

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2000.- De
putado Fernando Coruja.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

Art. 22 Consideram-se de preservação perma
nente, pelo só efeito desta lei, as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso
d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal
cuja largura mínima seja:

1 - de 30m (trinta metros) para os cursos d'água
de menos de 10m (dez metros) de largura;

2 - de SOm (cinqüenta metros) para os cursos
d'água que tenham de 10 (dez) a SOm (cinqüenta me
tros) de largura;

3 - de 100m (cem metros) para os cursos
d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 m (du-
zentos metros) de larg':!ra; _

4 - de 200m (duzentos met'ros) para os cursos
d'água que tenham de 200 (duzentos) a Soom (seis-
centos metros) de largura; i .

S- de SOOm (quinhentos metros) para os cursos
d'água que ténham largura superior a 600m (seiscen
tos metros).

* A1rnea a com redação dada pela Lei nll 7.803, de
18q·1989.



Justificação

Com a provecta idade de oitenta e quatro anos,
o Código Civil Brasileiro (Lei n2 3.071, de 12 de janeiro

PROJETO DE LEI NS! 2.996, DE 2000
(Do Sr. Alceste Almeida)

Suprime os incisos 111 e IV do artigo
219 do Código Civil Brasileiro- Lei nll

3.071, de 1ll de janeiro de 1916.
(À Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação- Art. 24, 11).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1l! Ficam revogados os incisos 111 e IV do ar

tigo 219 do Código Civil Brasileiro- Lei n2 3.071, de 12

de janeiro de 1916.
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data da sua pu

blicação.
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2) de 50 (cinqüenta) metros para os de 1916) contém dispositivos inteiramente ultrapas-
c~rs~~ d'água que tenham de 10 (dez) a 50 sados, não só pelos usos e costumes da sociedade
(cmquenta) metros de largura; moderna, como também pela evolução dos preceitos

3) de 100 (cem) metro~ pa.~a os cursos constitucionais.
d'água que tenham de 50 (cmquenta) a 200
(duzentos) metros de largura; Dentre as aberrações jurídicas, salienta-se um

4) de 200 (duzentos) metros para os dos referidos incisos do artigo 219, o inciso IV, que
cursos d'água que tenham de 200 (duzen- concede ao cônjuge varão o direito de anular o casa-
tos) a 600 (seiscentos) metros de largura; mento, quando constatar o "... defloramento da mu-

5) de 500 (quinhentos) metros para os Iher... ignorado pelo marido, antes do matrimônio".
cursos d'~gua que tenham largura superior Tal dispositivo constitui-se em uma gritante in-
a 600 (seIscentos) metros; constitucionalidade, pois é de trivial sabença que a

.. constituição vigente consagra a igualdade de todos
c) nas nascentes, ainda que intermiten-

tes e nos chamados "olhos d'água", qualquer perante a lei (artigo 511
, caput e inciso I, da Constitui-

que seja a sua situação topográfica, num raio ção Federal).
mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; Contudo, em concedendo ao marido o direito de

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapa- acionar sua mulher destituída da virgindade, não dan-
das, a partir da linha de ruptura do relevo, do a ela o direito de acionar o marido pelo mesmo mo-
em faixa nunca inferior a 100m (cem me- tivo, o Código Civil vigente cria uma discriminação
tros) em projeções horizontais; odiosa contra a mulher.

h) em altitude superior a 1.800 (mil e O projeto também propõe a revogação do inciso
oitocentos) metros, qualquer que seja a ve- 111, do mesmo artigo 219, por considerá-lo odioso e
getação. igualmente discriminatório contra os portadores "... de

Parágrafo único. No caso de áreas ur- defeito ffsico irremediável ou de moléstia grave..." pois, o
banas, assim entendidas as compreendi- casamento é, antes de mais nada, um gesto de amor,
das nos perímetros urbanos definidos por que não pode ser negado a quem mais necessita dele.
lei municipal, e nas regiões metropolitanas
e aglomerações urbanas, em todo o territó- Não é por outra razão que a jurisprudência,
rio abrangido, observar-se-á o disposto nos mansa e pacífica, dos tribunais do País tem se nega-
respectivos planos diretores e leis de uso do à aplicação de tais dispositivos legais, fazendo Ie-
da solo, respeitados os princípios e limites tra morta dos mesmos quando invoca~os por cOnju-
a que se refere este artigo." ges supostamente enganados em sua boa fé, cada

vez mais rara no mundo moderno.

Nem mesmo o advento da Síndrome da Imuno
Deficiência Adquirida, a AIDS, tem servido como ar
gumento para criar barreiras contra seus portadores,
que hoje têm permanência assegurada até mesmo
nas fileiras das corporações militares.

Além de tais argumentos legais, também de
põe eloqüentemente pela revogação de tais incisos
os princípios de ordem moral, já que são aqueles vi
sivelmente atentatórios à dignidade da pessoa hu
mana.

Daí porque espero contar com o decisivo apoio
de meus ilustres pares para a aprovação da presente
propositura, revogando-se os incisos 111 e IV do artigo
219 do Código Civil Brasileiro, cuja aplicação não se
coaduna com os princípios que norteiam a atual soci
edade brasileira.

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2000.- De
putado Alceste Almeida.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 111- a ignorância, anterior ao casamento, de defe-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- ito físico irremediável ou de moléstia grave e trans-

CEDI missível, por contágio ou herança, capaz de pôr em
CONSTITUiÇÃO ri~co a saúde do outro cônjuge ou de sua descendên-

DA cla;
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil IV- o defloramento da mulher, ignorado pelo ma-

1988 rido.

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 52 Todos são iguais peran,e a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

1- homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;

11- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

111- ninguém será submetido a tortura nem a tra
tamento desumano ou degradante;

LEI N2 3.071, DE 12 DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVil

PARTE ESPECIAL

LIVRO I
Do Direito de Família

TíTULO I
Do Casamento

CAPíTULO VI
Do Casamento Nulo e Anulável

Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a
pessoa do outro cônjuge:

1- o que diz respeito à identidade do outro cônju
ge, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal, que o
seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida
em comum ao cônjuge enganado;

11- a ignorância de crime inafiançável, anterior
ao casamento e definitivamente julgado por sentença
condenatória;

PROJETO DE LEI N2 2.998, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Estabelece o procedimento sumário
em causas cíveis em que envolvam ques
tões de interesse das micro e pequenas
empresas.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 artigo 275, inciso 11, da lei nº5.869, de 11

de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), é
acrescido da seguinte alínea e-A:

"Art. 275 ..

11- ..

e - A) de que a parte interessada seja
micro ou pequena empresa;"

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O processo sumário caracteriza-se pela simpli
ficação dos atos, visando o processamento e a deci
são das demandas em tempo mais curto e menos
dispendioso do que no ritual do procedimento ordi
nário.

As micro e pequenas empresas já contam com
alguns avanços na legislação brasileira de forma a
atender os anseios do setor que absorve a maioria da
mão-de-obra disponível em nosso País. Como exem
plo, podemos citar o Estatuto da Micro e Pequena
Empresa, aprovado recentemente no Congresso, e a
adoção de um sistema de cobrança de impostos de
forma mais ajustada com a realidade das empresas,
ou seja, o SIMPLES, que facilita sobremaneira aos
microempresários estar em dia com suas obrigações
tributárias.
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Entretanto, os processos em que as micro e pe- Parágrafo único. Este procedimento não será
quenas empresas são parte interessada, necessitam observado nas ações relativas ao estado e à capaci-
de uma maior celeridade, de forma a alavancar cada dade das pessoas.
vez mais este nicho tão importante para o setor pro- * Parágrafo único com redação dada pela Lei nIl 9.245, de
dutivo nacional. 26-12-1995.,

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2000.- RI- Art. 276,.Napettçãõinicial, oautor ~presentará o
cardo Ferraço Deputado Federal rol de testemunha e, se requerer perCcla, formulará

, • quesitos, podendo indicar assistente técnico.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA * ArtIgo com redação dada pela LeinI!9.245,de26-12-1995.

COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - .
CeDI

LEI NII 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui O Código de Proceuo Civil.

LIVRO I
Do Proceuo de Conhecimento

T[TULO VII
Do Processo e do Procedimento

CAP(TULO 11I
Do Procedimento Sumário

* CapItulo nominado pela Lei n1l 9.245, de 26-12-1995.

Art. 275. Observar-se-á O procedimento sumá-
rio:

* ArtIgo, caput, com redação dada pela Lei nll 9.245, de
26-12-1995.

1- nas causas, cujo valor não exceder 20 (vinte)
vezes o maior salário mínimo vigente no País;

* Inclso I com redação dada pela Lei n1l5.925, de Illde outu-
brade 1973.

11 - nas causas, qualquer que seja o valor:
a) de arrendamento rural ede parceria agrícola;
b) de cobrança ao condômino de quaisquer

quantias devidas ao condomCnio;
c) de ressarcimento por danos em prédio urba

no ou rústico;
d) de ressarcimento por danos causados em

acidente de veículo de via terrestre;
e) de cobrança de seguro, relativamente aos da

nos causados em acidente de veCculo, ressalvados os
casos de processo de execução;

f) de cobrança de honorários dos profissionais
liberais, ressalvado o disposto em legislação espe
cial;

g) nos demais casos previstos em lei.
* Inciso 11 com redação dada pela Lei nl! 9.245, de

26-12-1995.

PROJETO DE LEI NIl2.999, DE 2000
(Do Sr. Ric~rdo Ferraço)

Altera o art. 92 da lei nR 9.504, de 30
de setembro de 1997, modificando o pe
rrodo de filiação partidária para 08 candI
datos a cargo eletivo.

(Apense-Se ao Projeto de Lei nll 5.654,
de 1990)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O artigo ~ da Lei nIl 9.504, de 30 de se

tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 92 Para concorrer às eleições, o
candidato deverá possuir domicílio eleitoral
na respectiva circunscrição pelo prazo de,
pelo menos, um ano antes do pleito e estar
com a filiação partidária, deferida pelo parti
do, 48 (quarenta e oito) meses antes do re
ferido pleito eleitoral."

Art. 211 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O sistema eleitoral brasileiro necessita de uma
ampla reformulação para evitar constantes fraudes
que vêm ocorrendo não só no perfodo do pleito eleito
ral, mas também após este. Várias proposições trami
tam no Congresso Nacional em busca de um sistema
mais justo, democrático e eficiente, que realmente ex
presse a vontade do povo.

Muitos candidatos procuram fazer composições
de forma a obter afiliação partidária apenas para con
correr ao pleito, e não por identificação com a sigla
partidária. Um candidato é eleito defendendo os inte
resses do cidadão e a ideologia de um partido. O pre
sente projeto de lei tenciona proteger o sistema elei
toral brasileiro de forma a permitir a candidatura ao-
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mente a cidadãos que tenham filiação partidária a § 411 Em todos os cálculos, será sempre despre-
uma mesma legenda em um perfodo mfnimo de 48 zada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se
(quarenta e oito) meses antecedentes ao pleito eleito- igualou superior.
ral. § 511 No caso de as convenções para a escolha

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2000.- RI· de candidatos não indicarem o número máximo de
cardo Ferraço, Deputado Federal. candidatos previsto no caput e nos §§ 11! e 21! deste

artigo, ós órgãos de direção dos partidos respectivos
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA poderão preencher as vagas remanescentes até ses-

COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - senta dias antes do pleito.
. CeDI ....................................................................................
LEI N2 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as elelç68s.

Das Convenções para a Escolha de Candidatos

Art. 92Para concorrer às eleições, o candidato
deverá possuir domicflio eleitoral na respectiva cir
cunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes
do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorpora
ção de partidos após o prazo estipulado no caput,
será considerada, para efeito de filiação partidária, a
data de filiação do candidato ao partido de origem.

Do Registro de Candidatos

Art. 10. Cada partido poderá registrar candida
tos para a Câmara dos Deput~dos, Câmara Legislati
va, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais,
até cento e cinqüenta por cento do número de lugares
a preencher.

§ 11! No caso de coligação para as elel96es
proporcionais, independentemente do número de
partidos que a integrem, poderão ser registrados
candidatos até o dobro do número de lugares a pre
encher.

§ 22Nas unidades da Federação em que o nú
mero de lugares a preencher para a Câmara dos
Deputados não exceder de vinte, cada partido po
derá registrar candidatos a Deputado Federal e a
Deputado Estadual ou Distrital até o dobro das res
pectivas vagas; havendo coligação, estes números
poderão ser acrescidos de até mais cinqüenta por
cento.

§ 31! Do número de vagas resultante das regras
previstas neste artigo, cada partido ou coliga9lo d.
verá reservar o mfnimo de trinta por cento e o máximo
de setenta porcento para candidaturas de cada lIXO,

PROJETO DE LEI NIl3.ooo, DE 2000
(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Profbe a venda de bebidas alcoóli·
cas nos estabelecimentos comerciais si
tuados nas margens das rodovias, e dá
outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei nl! 4.846,
de 1994)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 É proibida a venda, exposição à venda

ou, de qualquer forma, a entrega a consumo de bebi
da de qualquer teor alcoólico nas margens de rodovi
as federais.

Art. 21! O infrator das disposições expressas no
artigo anterior incorrerá nas penas previstas no art.
262 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
que instituiu o Código Penal Brasileiro, sem prejufzo
das sanções administrativas e demais penas cabfve
is.

Art. 31! O Poder Executivo adotará, no prazo de
noventa dias, as medidas necessárias para a aplica
ção desta lei, dispondo sobre a forma de fiscalização
e as sanções administrativas aplicadas à espécie.

Art. 42Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 511 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justlficaçio

A violência no trânsito do Brasil é incontestável
e, embora existam estatfsticas precisas a esse respe
ito, tem-se por centro que a ingestão de bebidas al
coólicas é um dos fatores que contribuem para esta
indesejável realidade, pois é sabido que grande nú
mero dos acidentes de trânsito, principalmente nas
rodovias, é causado pela embriaguez dos condutores
de verculos.

É necessário conscientizar a sociedade de que
08 altos rndices de acidentes de trânsito começarão a



PROJETO DE LEI NR 3.002, DE 2000
(Do Sr. Paulo Lima)

Dispõe sobre a finalidade de recur
sos arrecadados natureza.

(Às Comissões de Seguridade Social
Justiça e de Redação - art. 24,11.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q Os recursos arrecadados dos membros
e pessoas ligadas a instituições religiosas de serão
regulados por esta lei.

Art. 2Q As doações e legados, a favor dessas
instituições, as contribuições compulsórias, serão
destinadas:

I - a ações sociais em benefício de pessoas
carentes, idosos e crianças abandonados;

11 - ao funcionamento e manutenção da institu
ição;

11I - aos objetivos previamente definidos em
seus estatutos e normas.

Art. 32 Esses recursos serão contabilizados e
ficarão à disposição do doador ou do interessado
que desejar examiná-los.

Art. 42 As pessoas encarregadas de adminis
trar esses recursos financeiros, ao final do mandato
prestarão contas à comunidade.

Art. 52 Esta lei entra em vigor no prazo de trin
ta dias a partir da data de sua publicação.

Justificação

A imprensa tem noticiado que pessoas inescru
pulosas têm se aproveitado da boa-fé e do sentimen
to religioso de terceiros, especialmente das pessoas
simples, para obter recursos, nem sempre destinados
às ações sociais e às finalidades da instituição que
estabelece culto religioso, abusando da proteção
constitucional.

Existem instituições religiosas sérias que em
pregam seus recursos conforme suas normas inter
nas e em benefício de suas obras sociais.

O que se procura impedir é que a liberdade de
crença seja explorada com fjnalidade lucrativa, em
beneffcio de poucos, sem qualqLJer interesse religio
so.

PARTE ESPECIAL

TfTULO VIII
Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

DECRETO-LEI NQ 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

CAPfTULO 11
Dos Crimes Contra a Segurança dos Meios

de Comunicação e Transporte e
Outros Serviços Públicos

- Atentado contra a segurança de outro meio de
transporte

Art. 262. Expor a perigo outro meio de transpor
te público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funciona
mento:

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

§ 1Q Se do fato resulta desastre, a pena é de
reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
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diminuir com a colaboração de toda população, evi- § 2Q No caso de culpa, se ocorre desastre:

tando a ingestã? de be,bidas alcoólicas quando se Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
tem que conduzir um veiculo. ano.

Dados da Associação Médica do Tráfego apon- .
tam que, de 1.000.000 de acidentes por ano ocorridos
no Brasil, 30% das pessoas saem feridas e 50.000
pessoas não sobrevivem. Destes acidentes, geral
mente os mais sérios são provocados por motoristas
embriagados. A irresponsabilidade desses, custa mu
itas vezes, a vida de outros motoristas ou de passage
iros inocentes.

Mesmo sabendo que os passageiros têm o di
reito de consumir suas bebidas alcoólicas com mo
deração, desde que não estejam dirigindo, esta
abertura faz com que os motoristas inconseqüentes
e irresponsáveis acabam por também se utilizarem
do álcool.

Pelo acima exposto, esperamos contar com o
apoio dos nobres pares no sentido da aprovação do
presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2000.- Ri
cardo Ferraço, Deputado Federal.



Justificação

No exato momento em que celebramos os
500 anos da descoberta do Brasil pelos portugue
ses faz-se mister corrigir erros e distorções do
passado, bem como lançar luzes de fraternidade,
igualdade, liberdade e responsabilidade num es
perançoso futuro.

Uma das distorções mais gritantes da socieda
de brasileira ao longo destes 500 anos diz respeito
às diferenças de oportunidade entre os segmentos.
étnicos que compõem a nossa população.

Os negros, sobretudo, não têm gozado das
mesmas oportunidades que são oferecidas aos
brancos. Não que as nossas leis os tratem diferente
mente. Tampouco a cordial índole brasileira. O que
tem criado o diferencial de oportunidades entre
brancos e negros são as próprias raízes históricas e
culturais, agravadas por condições socioeconômicas
que em geral tendem a privilegiar os brancos e a cri
ar dificuldades ou desvantagens para os negros.
Creio ser esse quadro de pleno conhecimento de to
dos, o que o faz dispensar ilustrações.

Minha proposta legislativa objetiva corrigir es
sas distorções históricas em relação aos negros,
pelo menos no que tange ao acesso à educação su-

Dispõe sobre a reserva de vagas
para vestibulandos negros nas universi
dades públicas.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 1.866,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Ficam as universidades públicas obriga
das a reservar 20% (vinte por cento) do total de
suas vagas, durante um período de 10 (dez) anos,
para o ingresso de vestibulandos negros.

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar
da data de sua publicação.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Estabelece reserva de parcelas nos
assentamentos de reforma agrária em
favor de pessoas de cor negra.

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituiçao e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Nos assentamentos de reforma agrária
realizados pelo Poder Executivo Federal, reser
var-se-ão 30% (trinta por cento) das parcelas em fa
vor de pessoas de cor negra, pelo prazo de 10 (dez)
anos.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Justificação

Estudos recentes, conferindo feição acadêmi
ca a uma constatação evidente, indicam a perma
nência de uma inadmissível discriminação em preju
ízo das pessoas de cor em todos os campos de ativi
dade. Em que pesem as vedações e garantias cons
titucionais e as leis que lhes buscam dar operaciona
lidade, o fato é venficável rio dia a dia por qualquer
observador. Certamente, nos assentamentos de re
forma agrária o fenômeno também ocorre, quiçá
apenas mais dissimuladamente. O que os estudos
mencionados revelam é que tal discriminação tem
natureza estrutural, incrustada no próprio processo
de formação do País. Assim, não se deve imaginar
que somente a vedação de práticas discriminatórias
seja suficiente para neutralizá-Ias; impõem-se ações
afirmativas que, estabelecendo discriminações posi
tivas - por sua própria concepção limitadas no tem
po - sejam realmente capazes de compensar a dis
crimil)ação.

Pelo exposto, apresento este projeto de lei,
contando com o apoio dos nobres pares para a sua
aprovação.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. - De
putado Paulo Lima.

PROJETO DE LEI NIl3.003, DE 2000
(Do Sr. Paulo Lima)
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Assim sendo, torna-se necessária uma lei que Com este espírito, submetemos à apreciação
preveja a destinação desses recursos angariados dos nobres Pares o presente projeto de lei, anteci-
dos fiéis e pessoas ligadas à instituição, a disponibi- padamente seguros do seu apoio.

Iidade desses doc~mentos para serem e~aminados Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. - De-
pelos doadores ou Interess~~os e prestaçao de co~- putado Paulo Lima.
tas por parte de quem administrar esses recursos fi-
nanceiros. PROJETO DE LEI NIl3.004, DE 2000

(Do Sr. Paulo Lima)



PROJETO DE LEI Nll3.006, DE 2000
(Do Sr. Albérico Cordeiro)

Dlap6e sobre a denomlnaçlo de lo
gradouros, obras, serviços e monumen
toa pllbllcos e dá outras provldlnc....

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e' de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11.}

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1g É proibido, em todo o território nacio
nal, atribuir nome de pessoa viva a bem público,
sejam móveis ou imóveis, edificação de qualquer
natureza, pertencentes à União, Estados e Municí
pios, ou às pessoas jurídicas da Administração
Indireta.

Art. 2ll É igualmente vedada a inscrição dos
nomes de autoridades ou administradores vivos em
placas indicadoras de obras ou em vefculos de pro
priedades de quaisquer dos entes da Federação, a
serviço da Administração Direta ou Indireta.

Art. 3SI As proibições constantes desta lei são
aplicáveis às entidades que, a qualquer trtula rece
bam dotação, subvenção ou auxrtio de cofres públicos
federal, estadual ou municipal.

Art. 411 A infração ao disposto nesta lei acarre
tará aos responsáveis a perda do cargo ou funçlo
pública que exercerem. e, no caso. do'artigo 3", a

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
impressão das letras do Hino Nacional e
do Hino à Bandeira Nacional em material
didático do ensino fundamental e médio.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação - art. 24,1I.)

PROJETO DE LEI N1l3.005, DE 2000
(Do Sr. Renato Silva)

Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. - De
putado Paulo Lima.
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perior - essencial à promoção humana e profissio- Ora, nada é mais eficiente para corrigir essa
nal da etnia negra. situação de ignorância cívica do que adotar com for

ça de lei a medida aqui proposta.

O civismo compõe-se de muitas facetas, den
tre elas as que dizem respeito às atitudes e aos atos
de cultivo às tradições de um povo e da sua terra.
Os símbolos nacionais, nesse sentido, têm grande
força cfvica, pois destinam-se a representar simboli
camente a Nação como um todo - território e povo,
no passado, no presente e no futuro.

A proposição de minha autoria refere-se a uma
parcela dos nossos símbolos nacionais - Hino Naci
onal e Hino à Bandeira Nacional, cujas letras, tenho
certeza, levarão estudantes e professores a saudá
veis reflexões sobre a Nação brasileira. E essa é a
melhor forma de exaltá-Ia e de contribuir para o seu
aprimoramento e desenvolvimento.

Creio firmemente que o projeto de lei que ora
submeto à Câmara Deputados contará com o apoio
dos meus ilustres pares nesta Casa.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. - De
putado Renato Silva.

Para tanto, creio ser necessário criar reserva
de vagas nas universidades públicas, por uma dé
cada, com o fim de incrementar o acesso de vesti
bulandos negros na educação superior. Esse é o
objeto precípuo do projeto de lei que ora submeto a
esta Casa Legislativa, o qual, tenho certeza, conta
rá com o apoio dos meus ilustres e nobres colegas
parlamentares.

Justificação

Esta proposta legislativa busca resgatar cara
tradição cívica brasileira - a de fazer imprimir letras
de hinos patrióticos em contracapas de cadernos es
colares e livros didáticos para uso no ensino funda
mentaI e médio.

Recente enquete em programa para a televisão
revelou que grande parcela da população não tem c0

nhecimento sobre os hinos patrióticos brasileiros, se
querdas letras do Hino Nacional e do Hino à Bandeira
Nacional. E isso, sem dúvida, se deve à falta de divul
gação sobre o assunto, tanto na escola como fora
dela.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 E obrigatória a impressão das letras do
Hino Nacional e do Hino à Bandeira Nacional, com
as devidas referências de autoria das músicas e le
tras, em contracapas de cadernos escolares e livros
didáticos impressos no território nacional para uso
no ensino fundamental e médio.

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar
da data de sua publicação.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.



"Art. 236. No Distrito Federal e nas Ca
pitais dos Estados e dos Territórios, consi
deram-se feitas as intimações pela só publi
cação dos atos no órgão oficial, exceto
quanto aos advogados domiciliados em ou
tras unidades da Federação, hipótese em
que deverá ser aplicada a regra do artigo
237,11."

Art. 12 O art. 236, caput, da Lei 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), pas
sa a vigorar com a séguinte redação:

Art. 22• Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2000. - Depu
tado Max Mauro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

LEI N2 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui O Código de Processo civil.

Em face destas considerações, peço e espero
o total apoio dos eminentes colegas deputados para
a aprovação da matéria.

Vemos que é necessária alguma providência
para corrigir a distorção. Diante disto apresentamos
este projeto que visa a impor a obrigatoriedade de
intimação dos advogados, quando domiciliados pro
fissionalmente em locais diversos daquele em que
ajuizada a ação na forma pelo art. 237,11 do CPC.

Justificação

A atual redação do art. 236 do Código de Pro
cesso Civil, devido a grande extensão do território
nacional, impõe situações onerosas e embaraçosas
aos advogados.

Nas ações 'ajuizadas em únidades'da Federa
ção diferentes daquela na qual o advogado mantém
seu domicílio profissional, dificilmente poderão eles
acompanhar os feitos atendendo no prazo às even
tuais intimações. Estas circunstâncias obrigam-nos
à contratação de profissionais da comarca onde foi
ajuizada a causa, tão somente com a finalidade de
acompanhar as publicações oficiais, sob pena de
ocorrer perda de prazos.

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

PROJETO DE LEI NIl3.007, DE 2000
, (Do Sr. Max Mauro)

i:>à nova' redação-'ao art. 236 da Lei
n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Códi
go de Processo Civil).

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 1.201,
de 1995.)
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suspensão ou devolução dá verba recebida a título O Congresso Nacional decreta:
de dotação ou auxilio.

Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 12 de maio de 2000.

Justificação

A presente proposta é similar à Lei nQ 6.454 de
24, de outubro de 1977, que os dirigentes públicos
em Estados e Municípios parecem ignorar por com
pleto, sem que se saiba de providências tomadas,
por quem de direito, quanto às infrações.

Como sempre haja dúvida quanto aos casos
de convênios e dupla ou tripla origem dos recursos
de edificações ou veículos pelo Brasil afora, decidi
mos ampliar a referida legislação para que cubra
todo o território nacional mas também todas as juris
dições. Não nos parece adequado que os adminis
tradores e/ou políticos continuem fazendo cortesia
com o chapéu alheio e propaganda de seus próprios
interesses à custa do Erário.

É a nossa Justificação, pa~~ a_ q~al esperamos
o apoio de nossos pares.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI Nl! 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977

Dispõe sobre a denominação de lo
gradouros, obras, serviços e monumen
tos públicos, e dá outras providências.

Art. 12 É proibido, em todo o território nacional,
atribuir nome de pessoa viva a bem público, de
qualquer natureza, pertencente à União ou às pes
soas jurídicas da Administração Indireta.

Art. 22 É igualmente vedada a inscrição dos
nomes de autoridades ou administradores em pla
cas indicadoras de obras ou em veículo de proprie
dade ou a serviço da Administração Pút>lica Direta
ou Indireta.

....................................................................................
f )I1 ~_ I
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LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

TfTULOV
Dos Atos Processuais

CAPíTULO IV
Das Comunicações dos Atos

SEÇÃO IV
Das Intimações

Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais
dos Estados e dos Territórios, consideram-se fei
tas as intimações pela só publicação dos atos no
órgão oficial.

§ 12 É indispensável, sob pena de nulidade,
que da publicação constem os nomes das partes e
de seus advogados, suficientes para sua identifica
ção.

§ 22 A intimação do Ministério Público, em
qualquer caso, será feita pessoalmente.

Art. 237. Nas demais comarcas aplicar-se-á o
disposto no artigo antecedente, se houver órgão de
publicação dos atos oficiais; não o havendo, compe
tirá ao escrivão intimar, de todos os atos do proces
so, os advogados das partes:

I - pessoalmente, tendo domicílio na sede do
juízo;

1\ - por carta registrada, com aviso de recebi
mento, quando domiciliado fora do juízo.

PROJETO DE LEI N2 3.008, DE 2000
(Do Sr. Luciano Pizzatto)

Altera o parágrafo ajnico do art. 42
da Lei ni 8.078, de 11 de setembro de
1990.

(ÀS Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 O parágrafo único do art. 42 da Lei
8.078, de 11 de setembro de 1990, passa vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 42 ..

Parágrafo único. O consumidor cobrado em
quantia indevida ou já paga tem direito à repetição
do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido_ dê correção monetária e ju
ros legais, salvo hipótese de engano justificável.·
(NR)

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O Código de Defesa do Consumidor previu em
sua elaboração, em complemento ao que já dispõe
o Código Civil, que o consumidor seja ressarcido
pelo dobro do valor da quantia que eventualmente
tenha pago em excesso por cobrança indevida do
fornecedor. Diferencia-se do Código Civil pelo fato
que neste é considerada a cobrança em juízo, en
quanto que a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990,
propõe a restituição extrajudicialmente.

Nossa proposta é que, o ressarcimento em
caso de cobrança a maior seja estendido para o
caso de cobrança de obrigação já paga. Nada mais
justo que o consumidor, tendo quitado seus débi
tos, receba uma indenização se cobrado nova e in
devidamente.

Em defesa dos interesses do consumidor bra
sileiro, solicitamos o apoio dos nobres pares para
aprovação da presente proposta.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2000. - De
putado Luciano Pizzatto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

lEI N2 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do Consu
midor e dá outras Providências.

TfTUlO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPíTULO V
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO V
Da Cobrança de Dívidas



SUBSEÇÃO 11I
Das leis

SEÇÃO VIII
Do Processo legislativo

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de
discussão e votação, e enviado à sanção ou pro
mulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arqui
vado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

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

PROJETO DE LEI NlZ 3.009, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS nº 72/99

Revoga o caput do art. 83 da lei n2

9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(À Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação)
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Art. 42. Na cobrança de débitos o consumidor .
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, sal
vo hipótese de engano justificável.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É revogado o caput do art. 83 da lei nº
9.430. de 27 de dezembro de 1996.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 10 de maio de 2000. - Sena
dor Antônio Carlos Magalhães, Presidente.

lEI N2 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre a Legislação Tributária
Federal, as Contribuições para a segurida
de Social, o Progresso Administrativo de
Consulta e dá outras Providências.

CAPíTULO VI
Disposições Finais

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

Crime contra a Ordem Tributária

Art. 83. A representação fiscal para fins pena
is relativa aos crimes contra a ordem tributária defi
nidos nos artigos 1 e 2 da Lei n!l 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, será encaminhada ao Ministé
rio Público após proferida a decisão final, na esfera
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito
tributário correspondente.

Parágrafo único. As disposições contidas no
caput do art. 34 da Lei n!2 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, aplicam-se aos processos administrativos
e aos inquéritos e processos em curso, desde que
não recebida a denúncia pelo juiz.

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo
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PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
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• 03/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo ontem
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação da matéria pelo Plenário. Tendo sido aprovado
terminativamente pela CAE. À Câmara dos Deputados À
SSEXP.

• 03/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido neste órgão às 17:41 horas.

• 03/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
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• 04/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido neste órgão ás 11:46 horas.
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Ofício n2 820
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Ess/Pls99072

Brasilia, em 10 de maio de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido A revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n11 72, de 1999, constante dos autó
grafos em anexo, que "revoga o caputdo art. 83 da Lei
nI1 9.430, de 27 de dezembro de 1996".

Atenciosamente, Senador Nabor Júnior Prime
iro-Secretário em Exercício.

PROJETO DE LE NI1 3.011, DE 2000
(Do Sr. Osvaldo Biolohi)

Altera a art. 315 do Decreto-Lei nQ

2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código
Penal, e acrescenta a Inciso VI ao art.
323, do Decreto-Lei n2 3.689, de Código
de Processo Penal.3 de outubro de 1941,

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 151 O art. 315 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7

de dezembro
de 1940 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 315. Dar às verbas ou rendas publicas apli

cação diversa da estabelecida em lei:
Pena - detenção de um a três anos." (NR)
Art. 2" O art. 323 do Código de Processo Penal

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:

"Art. 323 .

VI - no crime de desvio de verbas ou
rendas púiblicas destinadas à educação, sa
ade e assistência social."

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação

Justifiêação

A sociedade tem sofrido as graves conseqOên
cias do desvio de verbas destinadas educação, saúde
e assistência social.

A educação, a saúde e a assistência social são
fundamentais para o País, pois serro elas não poderá
desenvolver-se convp.l1ientemente.

A falta de escolas, de merenda escolar e de ma
terial para a educação resultam no analfabetismo, na
evasão escolar e na deficiência de formação do indiví
duo para o trabalho.

O sistema de saúde sem verbas não tem condi
ções de assistir a população. Quantas mortes tem
ocorrido por falta de atendimento médico ede equipa
mentos adequados.

A assistência social às tamnias, ao idoso, à criança
e ao adolescente são imprescindível , inclusive para a
paz social, pois a miséria, a fome, a falta de emprego tem
resultado violência, morte, crimes de toda espécie.

Assim, torna-se necessário aumentar o pena do
art. 315 do Código Penal, pois com a pena de deten
ção de um a três meses o agente livra-se solto, con
forme art.321 ,11, do Código de Processo Penal.

Além disso, convém tornar esse crime inafian
çável, acrescentando-se o inciso VI, ao art. 323 desse
Código.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres Pa
res para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em de 16 de maio de 2000. 
Deputado Osvaldo Biolohi.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATlVOS

CeDI

DECRETO-LEI NI1 2.848, DE
7 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

PARTE ESPECIAL

TfTULO XI
Dos Crimes Contra 8 Administração Pública

CAPfTULO J
OOB Crimes Praticados por Funcionário Público

Contra a Administração em Geral

- Emprego Irregular de verbas ou rendas pú
blicas

Art. 315. Dat As verbas ou rendas públicas apli
cação diversa da estabelecida em lei:

Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) meses, ou
multa



I - aos que, no mesmo processo, tiverem que
brado fiança anteriormente concedida ou infringido,
sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se
refere o art. 350;
....................................... :. .

TíTULO IX
Da Prisão e da Liberdade Provisória
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DECRETO-LEI N52 3.689, DE OUTUBRO DE 1941 * Inciso Vcom redação determinada pela Lelnfl6.416, de24
de maio de 1977.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL Art. 324. Não será, igualmente, concedida fian-

LIVRO I ça:
Do Processo em Geral

.....................................................................................
CAPfTUlOVI

Da Liberdade Provisória, com ou sem Fiança

Art. 321. Ressalvada o disposto no art. 323, 111 e
IV, o réu livrar-se à solto independentemente de fian
ça:

I - no caso de infração, a que não for, isolada,
cumulativa ou alternativamente, cominada pena pri
vativa de liberdade;

11 - quando o máximo da pena privativa de liber
dade, isolada, cumulativa altenativamente cominada,
não exceder a 3 (tres) meses.

Art. 322. A autoridade policial somente poderá
conceder fiança nos casos de infração punida com
detenção ou pensão simples.

* Artigo com redação determinada peJa Lei nfl 6.416, de 24
de maio de 1977.

Parágrafo único. Nos demais casos do art. 323,
a fiança será requerida ao juíz, que decidirá em 48
(quarenta e oito) horas.

Parágrafo com redação determinda pela lei nl!
6416, de 24 de maio de 1977

Art. 323. Não será concedida fiança:
I - nos crimes punidos com reclusão em que a

pena mínima cominada for superior a 2 (dois) anos;
* inciso I com redação deter/minada peJa Leinfl 6.416, de24

de maio de 1977.

11- nas contravenções tipificadas nos artigos 59
e 60 da lei das Contravenções Penais. •

" Inciso 11 com redação determinada prla Leinfl6.4 16, de 24
de maio de 1977.

111 - nos crimes dolosos punidos com pena pri
vativa da liberdade, se o réu já tiver sido condenado
por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado;

" Inciso fff com redação determinada pela Lei nfl 6.4 16, de
24 de mala de 1977.

IV - em qualquer caso, se hou\(er no,processo
prova de ser o réu vadio; ,

V - nos crimes punidos com reclusão, que pro
voquem clamor público ou que tenham sido cometi
dos com violência contra a pessoa ou grave ameaça.

PROJETO DE LEI N52 3.013, DE 2000
(Do Sr. Alberto Fraga)

Altera a Lei n52 7.289, de 18 de de
zembro de 1984, modificada pela Lei n52

7.475, de 13 de maio de 1986 (Estatuto
dos Policiais Militares da Polrcla Militar
do Distrito Federal), e a Lei n52 7.479, de 2
de junho de 1986 (Estatuto do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal), modifi
cando o tempo de serviço prestado pelos
militares femininos do Distrito Federal.

(Apense-se ao Projeto de lei n2 2.748,
de 2000.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A Lei 7.475, de 13 de maio de 1986, pas

sa a vigorar acrescido do art. 91-A.
"Art. 91-A. A transferência a pedido, para are·

serva remunerada será concedida ao militar que a re
querer, desde que conte no mínimo com 30 (trinta)
anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos
se mulher."

Art. 22 O artigo 92 da Lei 7.479, de 2 de 1986,
passa a vigorar da seguinte forma:

"Art. 92. A transferência a pedido para a reserva
remunerada será concedida ao militar que a requerer,
desde que conte no mínimo com 30 (trinta) anos de
serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos se mu
lher." (NR)

Art.31! Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

As atividades dos policiais militares caracteri
zam-se pela imensa variedade da natureza das situa
ções que ~efrontam:-se diariamente, bem como pelo
estado de incerteza e de permanente risco pessoal, o
que a faz ser uma atividade altamente desgastante,
tanto pelo aspecto físico quanto psicológico. _

Submetidos a tais condições de trabalho e a uni
regime jurídico inflexível e impessoal, decorrência do
interesse público, os policiais são submetidos a esta·
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fantes jornadas de trabalho, defrontando-se seguida
mente com situações extremas.

Defensores da Lei, muitas vezes não podem
socorre-se dos mesmos institutos jurídicos que as
demais pessoas. Não têm os mesmos privilégios
dos demais trabalhadores, tampouco podem reivin
dicar direitos constitucionais garantidos a "qualquer
do povo". A própria idéia de liberdade para o policial
é muito diferente da expressa noção que a maioria
das pessoas tem. .

Não é de se esperar que esses profissionais
possam resistir por anos a fio a uma carga anormal
de trabalho, que muitas vezes passa de 80 (oitenta)
horas semanais, ultrapassando, em alguns casos, o
limite do suportável.

Se é uma carga excessiva para qualquer poli
ciai, excede principalmente à constituição física fe
minina. Inobstante o dever para com a sociedade e
com a justiça, permanece nesses policiais a condi
ção de serem mulheres. Apesar da grande vontade
que acompanha todos os policiais femininos, é ine
gável que não podem submeter-se às mesmas
agruras que os homens.

Tal proposta não deve ser encarada como pri
vilégio, mas como um reconhecimento pela coragem
e determinação daquelas mulheres que defendem a
moral, a justiça, a paz e o bem comum por 25 (vinte
e cinco) anos seguidos, tomando-se merecedoras
dessa distinção.

De forma semelhante e justa é dado o trata
mento que foi concedido aos professores e enfer
meiros, acrescido que em quase todos os estados
da Federação essa modalidade já foi adotada.

Absolutamente convencido de que a presente
iniciativa representa aperfeiçoamento ao ordena
mento jurídico federal, contribuindo para mais uma
medida de justiça, conto com o imprescindível apoio
dos colegas parlamentares em favor de sua aprova
ção.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - De
putado Alberto Fraga.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

LEI NII 7.289, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984

Dlap6e sobre o Eatatuto dos Policl
... Milita.... da Policia Militar do Distrito
Federal, e dá outras providinelaa.

TfTULO I
Generalidades

CAPfTULO I .
Das Disposições Preliminares

Art. 1Q o pre~e_-Estatuto regula a situação,
obrigação, devêres, direitos e .prerrogativas dos poli
ciais militares da Polícia Militar do Distrito Federal.

Art. 251 A Polícia Militar do Distrito Federal, orga
nizada com base na hierarquia e disciplina, conside
rada torça auxiliar reserva do Exército, é destinada à
manutenção da ordem pública e segurança interna do
Distrito Federal.

LEI Na 7.475, DE 13 DE MAIO DE 1986

Altera a Lei nll 7.289, de 18 de de
zembro de 1984, que dispõe sobre o
Estatuto dos Policiais Militares da Polrela
Militar do Distrito Federal, e dá outras
providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte
lei:

Art. 1li Passam a vigorar com nova redação
os seguintes dispositivos da Lei nll 7.289, de 18 de
dezembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto
dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito
Federal, e dá outras providências: artigo 611; artigo
37; item I do § 111 do artigo 51; item I do § 111 do ar
tigo 53; artigo 61; artigo 91; itens 11 e IV do artigo
92 e artigo 126.

"Art. 611 São equivalentes as expres
sões "na ativa", "da ativa", "em serviço ati
vo", "em serviço na ativa", "em serviço",
"em atividade", e "em atividade polici
ai-militar", conferidas aos policiais milita
res no desempenho de cargo, comissão,
encargo, incumbência ou missão, serviço
ou exercício de função policial-militar ou
consideradas de natureza policial-militar,
nas Organizações Policiais Militares da
Polícia Militar do Distrito Federal, bem
como em outros órgãos do Governo do
Distrito Federal ou da União, quando pre
vistos em lei ou regulamento.

Art. 37. O oficial é preparado, ao longo
da carreira, para o exercício do Comando,
da Chefia e da Direção das Organizações
Policiais-Militares.
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§ 1l! Para o provimento do cargo de § 1º Para determinação do número de
Comandante de Organização Policial-Militar Policiais Militares de um Quadro, devem ser
Independente, cujo comando seja privativo considerados os em efetivo serviço, os
de Ofici,al do Posto de Capitão PM, somente agregados e excedentes.
poderá ser designado Oficial possuidor de § 2º O número de vagas para promo-
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. ção obrigatória em cada ano (ano ou

§ 22 É o Governo do Distrito Federal anos-base), para determinado posto ou gra-
obrigado, no prazo de 5 (cinco) anos, a pro- duação, será fixado até o dia 15 (quinze) de
ceder à criação da Academia de Policia MiIi- janeiro do ano seguinte ao ano-base consi-
tar, onde funcionarão, regularmente, os cur- derado (ano anterior), po~ ato do Coman-
80S de Formação de Oficiais, de Aperfeiçoa- dante-Geral.
mento de Oficiais e Superior de Polícia. § 3º As frações que resultarem da apli-

Art. 51 cação das proporções estabelecidas neste
§ 1l! artigo serão adicionadas, cumulativamente,
I - em 15 (quinze) dias corridos, a con- aos cálculos correspondentes aos anos se-

tar do recebimento da comunicação oficial, guintes até completar-se pelo menos 1 (um)
quanto a ato que decorra de inclusão em inteiro, que, então, será computado para ob-
quota compulsória ou de composição de tenção de uma vaga para promoção obriga-
Quadro de Acesso; tória.

Art. 53. § 42 As vagas serão consideradas
§ 1g abertas de acordo com o estabelecido em
I - vencimentos, constituídos de soldo leis e regulamentos.

e gratificações; § 52 Para assegurar o número fixado
Art. 61. A fim de manter a renovação, de vagas à promoção obrigatória na forma

o equilíbrio e regularidade de acesso nos di- estabelecida no caput deste artigo, quando
ferentes Quadros, haverá obrigatoriamente este número não tenha sido alcançado com
um número fixado de vagas à promoção, as vagas ocorridas durante o ano considera-
nas proporções abaixo indicadas: do ano-base, deverá ser aplicada uma quo-

1- Coronel PM: ta, integrada de tantos policiais militares
a) quando, nos Quadros, houver até 7 quantos forem necessários, que compulsori-

(sete) Oficiais, 1 (uma) por ano; amente serão transferidos para a inativida-
b) quando, nos Quadros, houver 8 de, de maneira a possibilitar as promoções

(oito) ou mais Oficiais, 1/6 (um sexto) dos determinadas.
respectivos Quadros por ano. § 62 A indicação de policiais militares

Ir- Tenente-Coronel PM: dos Postos constantes neste artigo, para in-
a) quando, nos Quadros, houver 3 tegrarem a quota compulsória, referida no

(três) a 5 (cinco) Oficiais, 1 (um) de dois em parágrafo anterior, obedecerá as seguintes
dois anos; prescrições básicas:

b) quando, nos Quadros, houver 6 I - inicialmente, serão apreciados os
(seis) ou mais oficiais, 1/8 (um oitavo) dos requerimentos apresentados pelos Oficiais
respectivos Quadros por a,no; da Ativa que, contando mais de 25 (vinte e

c) quando. nos Qu~dros. houver 24 cinco) anos de serviço. requeiram sua inclu-
(vinte e quatro) ou mais q~iciais, 1/8 (um oi- são na quota compulsória, dando-se por pri-
tavo) dos respectivos Quaélros por ano; oridade em cada posto aos mais idosos;

111 - Oficiais dos Quadros de que trata 11 ~ se o número de Oficiais voluntários
a letra ~ do item I do artigo ~92: na forma do item I não atingir o total de va-

a) quando, nos Quadros. houver até 7 gas da quota fixada em cada posto. esse to-
(sete) Oficiais, 1 (uma) por ano; tal será completado. ex officio, pelos Oficia-

b) quando, nos Quadros. houver 8 is que:
.::.'. (oito) ou. mais Oficiais. 1/5 (um quinto) dos a)' contarem. no mínimo, 30 (trinta)

respectivos Quadrqs por ano. anos de serviço;



Art. 126. Uma vez computado o tempo
de efetivo serviço e seus acréscimos, pre
vistos nos artigos 121 e 122 desta lei, e no
momento da passagem do policial militar à
situação de inatividade, pelos itens I, 11, IV,
V, XI e XII do artigo 92 e nos itens 11 e 111 do
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b) possufrem interstfcio para promo- estabelecendo os critérios e demais normas
ção, quando for o caso; necessárias ao cumprimento deste artigo.

c) estiverem compreendidos nos Iimi- Art. 91. A transferência a pedido, para
tes quantitativos de antigüidade que defi- a reserva, será concedida ao policial militar
nem a faixa dos que concorrem à constitui- que a requerer, desde que conte no mínimo
ção dos Quadros de Acesso por antigüidade 30 (trinta) anos de serviço.
ou merecimento; § 12 O Oficial da ativa pode pleitear

d) ainda que não concorrendo à cons- transferência para a reserva remunerada
tituição dos Quadros de Acesso por antigüi- mediante inclusão voluntária na quota com-
dade ou merecimento, estiverem compreen- pulsória.
didos nos limites quantitativos de antigüida- § 22 É facultado ao Coronel PM exone-
de estabelecidos para a organização dos re- rado ou demitido do cargo de Comandan-
feridos Quadros; te-Geral da Polícia Militar, requerer transfe-

e) satisfizerem as condições das letras rência para a reserva remunerada, quando
a, b, c, e d, na seguinte ordem de priorida- não contar 30 (trinta) anos de serviço.
de: § 32 No caso do policial-militar haver

§ 1li os que não concorrem à constitui- realizado qualquer curso ou estágio de du-
ção dos Quadros de Acesso por antigüidade ração superior a 6 (seis) meses, por conta
ou merecimento, mesmo estando compre- do Distrito Federal, no estrangeiro, sem ha-
endidos nos limites quantitativos de antigOi- ver decorrido 3 (três) anos de seu término, a
dade estabelecidos para a organização dos transferência para a reserva remunerada só
referidos Quadros, por não possurrem os re- será concedida mediante indenização de to-
quisitos exigidos na legislação especffica ou das as despesas correspondentes à realiza-
peculiar para promoção, ressalvada a inca- ção do referido estágio ou curso, inclusive
pacidade ffsica até 6 (seis) meses contfnuos as diferenças de vencimentos, cabendo aos
ou 12 (doze) meses descontfnuos;, órgãos competentes da Policia Militar o cál-

§ 2ll os de menor merecimento, a ser cuia da indenização.
apreciado pelo órgão competente da Paifeia § 411 Não será concedida a transferên-
Militar, em igualdade de merecimento, os de cia para a reserva remunerada, a pedido, ao
mais idade e, em caso de mesma' idade, os policial militar que estiver:
mais modernos; I - respondendo a inquérito ou proces-

§ 32 os que integrando os Quadros de so em qualquer jurisdição; e
Acesso por merecimento tenham sido prete- 11 - cumprindo pena de qualquer natu-
ridos por mais modernos; reza.

§411 forem os de mais idade e, no caso Art. 92. . .
de mesma idade, os máis modernos. 1- .

.............................................................. 11 - atingir, o Coronel PM, 6 (seis) anos
§ 7ll As vagas decorrentes da aplica- de permanência no posto, desde que conte

ção direta da quota compulsória e as resul- mais de 30 (trinta) anos de serviço;
tantes das promoções efetivadas nos diver- .
sos postos em face daquela aplicação inicial IV - atingir, o Oficial, 6 (seis) anos de
não serão preenchidas por Oficiais exce- permanência no posto, quando este for o úl-
dentes ou agregados que reverterem em vir- timo da hierarquia de seu Quadro, desde
tude de haverem cessado as causas da que conte mais de 30 (trinta) anos de servi-
agregação. ço;

§ 8'1 As quotas compulsórias só serão
aplicadas quando houver, no posto imedia
tamente abaixo, Oficiais que satisfaçam as
condições de acesso.

§ 9i O Govemador do Distrito Federal
regulamentará a quota compulsória, em 60
(sessenta) dias após a publicação desta lei,



................................." .
XI - for o Oficial abrangido pela quota

compulsória; e
XII - for a Praça abrangida pela quota

compulsória, na forma regulada em decreto
pelo Governador do Distrito Federal.

§ 1!Õ! "
§2º .
§ 32 .

§ 42
••• n • •••• •••••••••••• ..••••••..••••••

§ 52 O órgão encarregado de pessoal
da Polícia Militar deverá encaminhar para a
Junta Médica da Corporação, para os exa
mes médicos necessários, os policiais mili
tares que serão enquadrados nos itens I, 11,
111 e IV deste artigo, 120 (cento e vinte) dias
antes da data. em que os mesmos serão
transferidos ex offlclo para a reserva remu
nerada.fi

..............................................................
111 - os demais Praças que contem

mais de 30 (trinta) anos de serviço, ao se
rem transferidos para a inatividade, terão
seus proventos calculados sobre o soldo
correspondente à graduação imediatamente
superior.

Art. 60 .
§ 12 .

"Art. 50 .
1- .
11 - a percepção de remuneração cor

respondente ao grau hierárquico superior ou
melhoria dela quando, ao ser transferido
para a inatividade, contar mais de 30 (trinta)
anos de serviço;

111 - a remuneração calculada com
base no soldo integral do posto ou gradua
ção, quando não contando 30 (trinta) anos
de serviço, for transferido para a reserva re
munerada, ex officio, por ter atingido a ida
de-limite de permanência em atividade no
posto ou graduação ou ter sido abrangido
pela quota compulsória;

IV - .
s) a transferência a pedido para a ina

tividade.
§ 12 .

I - O Oficial que contar mais de 30
(trinta) anos de serviço, após o ingresso na
inatividade, terá seus proventos calculados
sobre o soldo correspondente ao posto ime
diato, se na Corporação existir posto superi
or ao seu, mesmo que de outro Quadro; se
ocupante do último posto da hierarquia Poli
ciai-Militar, terá os seus proventos calcula
dos sobre o soldo de seu próprio posto,
acrescido de percentual fixado em legisla
ção específica ou peculiar;

\I - os Subtenentes, quando transferi
dos para a inatividade, terão seus proventos
calculados sobre o soldo correspondente ao
de Segundo-Tenente, desde que contem
mais de 30 (trinta) anos de serviço;

Art. 22 A Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de
1984, passa a vigorar com a inclusão dos seguintes
dispositivos:
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artigo 94 desta lei, a fração de tempo igual § 2º .
ou superior a 180 (cento e oitenta) dias será § 32 As promoções serão efetuadas
considerada como 1 (um) ano para os efei- pelos critérios de antigüidade e merecimen-
tos legais~" to, ou ainda, por bravura e post mortem.

§ 42 Em casos extraordinários, poderá
haver promoção em ressarcimento de prete
rição, independente de vagas.

§ 5º A promoção de policial militar feita
em ressarcimento de preterição será efetua
da segundo os critérios de antigüidade e
merecimento, recebendo ele o número que
lhe competir na escala hierárquica como se
houvesse sido promovido, na época devida,
pelo critério em que ora é feita sua promo
ção.

Art. 89. O policial militar da ativa, en
quadrado em um dos itens I, " e V do artigo
87 desta Lei, ou demissionário a pedido,
será movimentado da Organização Polici
ai-Militar em que serve, passando à disposi
ção do órgão encarregado de pessoal até
ser desligado da Polícia Militar.

Art. 90. A passagem do policial militar
para a inatividade, mediante transferência
para a reserva remunerada, efetuar-se-á:

I - a apedido; ou
" - ex officio.
Art. 92 .
1- .,,- .
111 - contar o policial militar 35 (trinta e

cinco) anos de serviço;



PROJETO DE LEI NR 3.015, DE 2000
(Do Sr. Luiz Sérgio)

Obriga as instituições financeiras e
aa empreaaa comerciais que operem
com crédito a imprimir, no carn6 de c0
brança das prestações, o valor do des
conto por pagamento antecipado.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Finan
ças e Tributação; e de Constituição e Justi,.
ça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As instituições financeiras e as empresas

comerciais que operem com crédito ficam obrigadas
a imprimir, no carnê ou boleto de cobrança das pres
tações, o valor do desconto a ser concedido pelo pa
gamento antecipado. .

Art. 211 O descumprimento do disposto na pre
sente Lei sujeita os infratores à multa de vinte por
cento do valor do respectivo financiamento.

Art. 311 Esta Lei será regulamentada pelo Poder'
Executivo.

Art.411 Esta Lei entra em vigor no prazo de cento
e oitenta dias da data de sua publicação.

Justtflcaçio

Nossa proposição tem o objetivo de dotaras 0pe
rações de financiamento de maior transparência, além
de proporcionar facilidades ao tomador de crédito.

Atualmente, as instituições financeiras e as em
presas comerciais que operam com crédito informam,
nos seus camês, unicamente o valor dos juros e de
mais encargos a serem cobrados em caso de atraso
dos pagamentos.

Desta forma, caso o mutuário tenha interesse
em antecipar seus pagamentos, precisará dirigir-se à
instituiçio financeira ou empresa credora para que
procedam ao cálculo do desconto.

TrTULO IV
Das Di8poal96e. DIv......

CAPrTULO 11
Da Excluslo Do serviço Ativo
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Art 3!l As disposições desta Lei não modificam, despesas correspondentes à realização do referido
em nenhuma hipótese, as situações constitufdas an- curso ou estágio, inclusive as diferenças de venci-
teriormente à data de sua vigência. mento. O cálculo da indenização será efetuado pelo

Art.4!l Esta Lei entra em vigor na data de sua pu- órgão competente da Corporação.
blicação. § 3!l Não será concedida transferência para are-

Art. 5!l Revogam-se as disposiç6es em contrário. serva remunerada, a pedido, ao bombeiro militar que
Brasflia, 13 de maio de 1986; 1652 da Indepen- estiver:

dência e 98l! da República. - JOSé SARNEY - Paulo a) respondendo a inquérito ou processo em
Broaaard. qualquer jurisdição; e

b) cumprindo pena de qualquer natureza.LEI NII 7.479, DE 2 DE JUNHO DE 1986

Aprova o Estatuto doa Bombeiros
Militares do Corpo de Bombeiros do DI.
trlto Federal, e eM outru provldlnclaa.

O Presidente da República, faço saber que o
Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 12 É aprovado o anexo Estatuto dos Bombe
iros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral, como parte integrante desta Lei.

SEÇÃO 11
Da Tranaterlncla par aa Reeerva Remunerada

Art. 91. A passagem do bombeiro militar à situa
ção de inatividade, mediante transferência para a re
serva remunerada, efetuar-se-á:

1- a pedido; e

" - ex officio.
Art. 92. A transferência para a reserva remune

rada, a pedido, será concedida, mediante requeri
mento, ao bombeiro militar que contar mais de 30
(trinta) anos de serviço.

§ 111 É facultado ao Coronel PM, exonerado ou
demitido do cargo de Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros, requerer transferência para a reserva re
munerada, quando não contar mais de 30 (trinta)
anos de serviço.

§ 2ll No caso de o bombeiro militar haver ooncIur
do qualquer curso ou estágio de duração~r a 6

,~.(seis) meses, por conta do Distrito Federal,.lDa.uan
geiro, sem haver decorrido 3 (três) anos de-.wtém'li
no, a transferência para a reserva remUMl'Bda só
será concedida mediante autorização de todas as



Institui a Cédula de Produto Rural, e
dá outras providências.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

,LEI NlI 8.929, DE 22 DE AGOSTO DE 1994

Art. 12. A CPR, para ter eficácia contra terceiros,
inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do do
micilio do emitente.

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 26687

Como observamos que os níveis de inadimplên- gem rural, os cartórios do Estado de São Paulo estão
cia têm-se reduzido e que muitas pessoas vêm pa- utilizando a tabela comum para a cobrança de emolu-
gando suas prestações antecipadamente, acredita- mentos para o registft:> de tais CPR, com base na Lei
mos que nossa proposição reveste-se de conveniên- Estadual nll 10.199, de 14 de dezembro de 1999, o
cia e oportunidade. que resulta em elevados custos para os interessados.

Pelo acima exposto, contamos com o apoio dos Há uma enorme diferença entre os valores dos emo-
nobres Colegas para a aprovação de nosso projeto lumentos cobrados com base na tabela estadual e na
de lei. tabela federal utilizada para os títulos de crédito rural

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu- (Decreto-Lei nl! 167, de 1967), que se assemelham
tado Luiz Sérgio. muito à CPR, a qual merece tratamento igualou se

melhante.
PROJETO DE LE~ ~I! 3.017, DE 2000 Por exemplo, no caso de uma CPR que se apre-

(Do Sr. SilvIO Torres) senta com um valor base para o cálculo dos emolu-
Fixa valor dos emolumentos a se- mentos equivalente a cerca de R$100.000,OO, e que

rem cobrados pelo registro da Cédula de tenha como garantia a hipoteca de um imóvel e o pe-
Produto Rural (CPR), Instituída pela Lei nhorde 500 sacas de café, o registro da hipoteca cus-
nl! 8.929, de 22 de agosto de 1994, no tará ao produtor R$1.1 03,1 0, e o do penhor,
Cartório do Registro de Imóveis. R$770,00, totalizando R$1.873,1 O; sendo que uma

(Às Comissões de Agricultura e Políti- cédula rural disciplinada pelo Decreto-Lei n2 167/67,
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de e com os mesmos elementos, tem seu custo estima-
Redação - art. 24, 11). do em R$39,64. A diferença é gritante.

É inaceitável que um título criado em benetrcio
do produtor rural tenha restringida sua utilização em
razão dos elevados custos de registro. Esses trtulos
constituem um sistema moderno e eficaz de comerci
alização, representam alternativa ao crédito rural no
custeio dos empreendimentos rurais, bem como pos
sibilitam ao produtor melhores condições para nego
ciar sua produção.

A nossa proposição visa a corrigir a lacuna da lei
federal, de forma reduzir os custos da CPR. Assim,
propomos que os valores dos emolumentos a serem
cobrados pelo registro da CPR sejam feitos da forma
ora proposta.

À vista do exposto, solicitamos o apoio dos no
bres Parlamentares para a aprovação da presente
proposição.

Sala da Sessão, 16 de maio de 2000. - Deputa
do 'Silvio Torres.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os emolumentos devidos pelos registros

da Cédula de Produto Rural (CPR), instituída pela Lei
nll 8.929, de 22 de agosto de 1994, ou de seus Aditi
vos no Cartório de Registro de Imóveis, serão, no má
ximo, equivalentes a 40 (quarenta) Unidades Fiscais
de Referência (UFIR), de que tratam a Lei nll 8.383,
de 30 de dezembro de 1991, e alterações anteriores.

Parágrafo único. Não serão devidos emolumen
tos por qualquer averbação que venha a modificar ou
extinguir mencionados registros.

Art.21! Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A Cédula de Produto Rural (CPR) é título repre
sentativo de promessa de entrega de pr~dutos rurais,
com ou sem garantia cedular, instituída pela Lei nll

8.929, de 22 de agosto de 1994. Podem ser emitidas
por produtor rural e suas associações, inclusive coo
perativas.

Para ter eficácia contra terceiros, a CPR deve
ser inscrita no Cartório de Registro de Imóveis do do
micílio do emitente, conforme disposto no art. 12 da
Lei nll 8.929. Entretanto, essa lei não estabeleceu os
parâmetros dos emolumentos a serem cobrados do
interessado pela inscrição ou averbação da CPR.

O silêncio da lei federal quanto à cobrança de
emolumentos possibilita aos cartórios adotarem tabe
la de custas esradual. Embora se trate de título de ori-



XIII - a vistoria para renovação de al
vará para funcionamento de estabelecimen
to de assistência odontológica e de equipa
mento de radiologia odontológica."

Art. 22 Vetado.
Art. 3" Vetado.
Art. 411 Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 30 de dezembro de

1998. - MÁRIO COVAS, Jos da Silva Guedes, Se
cretário da Saúde, Fernando Leça, Secretário-Chefe

LEI NR 10.199, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998

Altera a Lei nR 7.645, de 23 de de
zembro de 1991, que dispõe sobre a Taxa
de Fiscalização e Serviços Diversos.

O Governador do Estado de São Paulo, faço
saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu
promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1" Fica acrescentado ao artigo 32 da Lei
n"7.645, de 23 de dezembro de 1991, o inciso XIII,
com a seguinte redação:

"Art. 311 São isentos de Taxa de Fiscali
zação e Serviços Diversos:

LEI NR 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Institui a Unidade Fiscal de Referên
cia, altera a legislação do Imposto sobre
a Renda, e dá outras providincias.
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§ 111 Em caso de hipoteca e penhor, a CPR deve- compreenderá o período entre o dia 16 do mês anteri-
rá também ser averbada na matrícula do imóvel hipo- or e o dia 15 do mês de referência.
tecado e no Cartório de localização dos bens apenha- § 311 Interrompida a apuração ou divulgação da
dos. série especial do IPCA, a expressão monetária da

§ 211 A inscrição ou averbação da CPR ou dos UFIR será estabelecida com base nos indicadores dis-
respectivos aditivos serão efetuadas no prazo de três poníveis, observada precedência em relação àqueles
dias úteis, a contar da apresentação do título, sob apurados por instituições oficiais de pesquisa.
pena de responsabilidade funcional do oficial encar- § 411 No caso do parágrafo anterior, o Departa-
regado de promover os atos necessários. mento da Receita Federal divulgará a metodologia
... adotada para a determinação da expressão monetá-
.................................................................................... ria da UFIR.

§ 511 (Revogado pela Lei n29.069, de 29-6-1995).
§ 6ll A expressão monetária do Fator de Atualiza

ção Patrirnonial- FAp, instituído em decorrência da Lei
n1l8.200, de 28 de junho de 1991, será igual, no mês de
dezembro de 1991, à expressão monetária da UFIR
apurada conforme a alínea "a" do § 111 deste artigo.

§ 7ll A expressão monetária do coeficiente utili
zado na apuração do ganho de capital, de que trata a
Lei n1l8.218, de 29 de agosto de 1991, corresponderá,
a partir de janeiro de 1992, à expressão monetária da
UFIR mensal.

CAPíTULO I
Da Unidade de Referência - UFIR

Art. 111 Fica instituída a Unidade Fiscal de Refe
rência - UFIR, como medida de valor e parâmetro de
atualização monetária de tributos e de valores ex
pressos em cruzeiros na legislação tributária federal,
bem como os relativos a multas e penalidades de
qualquer natureza.

§ 12 O disposto neste Capítulo aplica-se a tribu
tos e contribuições sociais, inclusive previdenciárias,
de intervenção no domínio econômico e de interesse
de categorias profissionais ou econômicas.

§ 22 É vedada a utilização da UFIR em negócio
ju rídico como referencial de correção monetária do
preço de bens ou serviços e de salários, aluguéis ou
"royalties".

Art. 211 A expressão monetária da UFIR mensal
será fixa em cada mês calendário; e da UFIR diária fi
cará sujeita a variação em cada dia e a do primeiro dia
do mês será igual à da UFIR do mesmo mês.

§ 111 O Ministério da Economia, Fazenda e Pla
nejamento, por intermédio do Departamento da Re
ceita Federal, divulgará a expressão monetária da
UFIR mensal:

a) até o dia 1º de janeiro de 1992, para esse
mês, mediante a aplicação, sobre Cr$126,8621, do
índice Nacional. de Preços ao Consumidor - INPC,
acumulado desde fevereiro até novembro de 1991, e
do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado -IPCA,
de dezembro de 1991, apurados pelo Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística - IBGE;

b) até o primeiro dia de cada mês, a partir de 12

de fevereiro de 1992, com base no IPCA.
§ 211 O IPCA, a que se refere o parágrafo anteri

_ or, será constituído por série especial cuja apuração



LEI N2 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências.

Art. 10. O Conselho Curador fixará diretrizes e
estabelecerá critérios técnicos para as aplicações
dos recursos do FGTS, visando a:

I - exigir a participação dos contratantes de fi
nanciamentos nos investimentos a serem realizados;

11 - assegurar o cumprimento, por parte dos
contratantes inadimplentes, das obrigações decoro
rentes dos financiamentos obtidos;

111 - evitar distorções na aplicação entre as re
giões do País, considerando para tanto a demanda ha
bitacional, a população e outros indicadores sociais.

Art. 11. Os depósitos feitos na rede bancária, a
partir de 10 de outubro de 1989, relativos ao FGTS,
serão transferidos à Caixa Econômica Federal no 2º
(segundo) dia útil subseqüente à data em que tenham
sido efetuados.

CAPíTULO 1
Do Financiamento Rural

DECRETO-LEI N1l167,
DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre Títulos de Crédito Ru
ral e dá outras providências.
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da Casa Civil, Antonio Angarita, Secretário do Go- poderá ser inferior a 50% (cinqüenta) por cento do
vemo e Gestão Estratégica. total dos recursos arrecadados pelo Fundo.

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto de lei tem por finalidade pro
porcionar um maior número de conjuntos habitacio
nais financiados com os recursos do Fundo de Garan
tia por Tempo de Serviço.

As regiões aqui especificadas concentram gran
des populações carentes. Os conjuntos habitacionais
financiados pelo Fundo darão condições de moradia
para grande parte da classe média baixa.

Certo do grande alcance social da presente pro
posição, rogo o apoio dos nobres Pares.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado José Carlos Coutinho, PFl·RJ.

Art. 111 O financiamento rural concedido pelos
órgãos integrantes do sistema nacional de crédito ru
ral a pessoa física ou jurídica poderá efetuar-se por
meio das cédulas de crédito rural previstas neste de
creto-lei.

Parágrafo único. Faculta·se a utilização das cé
dulas para os financiamentos da mesma natureza
concedidos pelas cooperativas rurais a seus associa
dos ou às suas filiadas.

Art. 22 0 emitente da cédula fica obrigado a apli
car o financiamento nos fins ajustados, devendo com
provar essa aplicação no prazo e na forma exigidos
pela instituição financiadora.

Parágrafo único. Nos casos de pluralidade de
emitentes e não constando da cédula qualquer desig
nação em contrário, a utilização do crédito poderá ser
feita por qualquer um dos financiados, sob a respon
sabilidade solidária dos demais.

PROJETO DE LEI N2 3.019, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Acrescenta dispositivo à Lei n2

8.036, de 11 de maio de 1999.
(Às Comissões de Trabalho, de Admi

nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, li}

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 10 da lei nll 8.036, de 11 de maio

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte pará
grafo:

"Art. 10 .
1- .
11- ..
111- ..

Parágrafo único. A quantidade de recursos a
serem aplicados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste,
Nordeste e Norte, em conjuntos habitacionais, não

PROJETO DE LEI N2 3.021, DE 2000
(Do Sr. Benedito Dias)

Altera o art. 22 da Lei n2 8.212, de 24
de julho de 1991, para reduzir a contribui
ção da empresa à Seguridade Social, no
caso da contratação de portadores de
deficiência e portadores do vírus HIV.
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rfTULO VI
Do Financiamento da seguridade Social

Dispõe sobre a organização da se
guridade Social, Institui Plano de Custe
io, e dá outras providências.

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

CAPfTULO IV
Da Contribuição da Empresa

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, des
tinada à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de:

I - vinte por cento sobre o total das remunera
ções pagas, devidas ou creditadas a qualquer tftulo,
durante o mês, aos segurados empregados e traba
lhadores avulsos que lhe prestem serviços, destina
das a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua for
ma, inclusive as go~etas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados. auer oelo temoo à disDOsicão do emprega-

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

"

"Art. 22 .

{Às Comissões de Seguridade Social e de 50% do calor recolhido em função dos demais em-
Família; de Finanças e Tributação; e de pregados.
Constituição e Justiça e de Redação (art. Com isto, ganha o deficiente que tem a oportuni-
54) - art. 24, 11) dade de trabalho e ganhar mais que um salário míni

mo; ganha o empregador que está dando oportunida
de para um deficiente entrar no mercado de trabalho,
com custos menores para a empresa, recebendo in
centivo de 50% de desconto do recolhimento da pre
vidência; ganha a previdência porque o deficiente, se
ele for aposentado, ele deveria receber um salário
mínimo integral pago pela mesma; com esta abertura,
ela se isentaria dessa obrigação e só entraria com o in
centivo, tendo com isso o deficiente a oportunidade de
ter um melhor salário na iniciativa privada ou pública.

Na certeza de que a medida trará benéficas
conseqüências para a inserção dos portadores de de
ficiência e do vírus HIV no mercado de trabalho, con
tamos com o apoio dos ilustres Pares para a sua apro
vação.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Dr. Benedito Dias.

§ 42 A contribuição de que trata este
artigo será reduzida em 50% (cinqüenta por
cento), para as empresas que contratarem
pessoas portadoras de deficiência ou porta
dores de HIV (NR).

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A presente iniciativa tem por escopo estabele
cer um estímulo real para que as empresas contratem
pessoas portadoras de deficiência ou do vírus HIV.

A medida se impõe, na conjuntura econômica
atual, diante do aumento do desemprego, cujas con
seqüências atingem de maneira nefasta cerca de 8%
dos trabalhadores País afora e, particularmente, os
portadores de deficiência ou do vírus HIV.

Não incorremos em exagero ao afirmar que a
cultura brasileira ainda se mostra eivada de precon
ceito para com esses trabalhadores, a despeito dos
esforços que vêm sendo empreendidos no sentido do
esclarecimento da população com vistas aos esfor
ços para a integração social dos portadores de defi
ciência, assim como dos acometidos pelo vírus HIV.

Tal preconceito fica claramente visível quando
da procura de emprego. O portador de deficiência que
postula por determinado cargo, apresentando as
mesmas condições dos demais concorrentes, em ter
mos de preparo técnico, será preterido, inevitavel
mente, em razão da deficiência.

Tratando-se de um portador do vírus HIV, os
obstáculos mostram-se então intransponíveis, uma
vez que o temor da transmissão da doença é algo ge
neralizado na sociedade, embora não corresponda à
verdadeira situação, conforme opiniões das autorida
des médicas quanto às medidas preventivas.

Diante da situação, resta-nos atender ao clamor
desses trabalhadores, por meio de incentivo sobre a
contribuição previdenciária, que ofereça uma redução

o Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O § 42 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de

julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:
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dor ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do quadramento de empresas para efeito da contribui-
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo ção a que se refere o inciso 11 deste artigo, a fim de es-
de trabalho ou sentença normativa. timular investimentos em prevenção de acidentes.

* Inciso I com redação dada pela Lei n2 9.876, de § 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma da
26-11-1999 lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social,

" - para o financiamento do benefício previsto mecanismos de estimulo às empresas que se utilizem
nos arts. 57 e 58 da lei nll 8.213, de 24 de julho de de empregados portadores de deficiências física, sen-
1991 , e daqueles concedidos em razão do grau de in- sorial elou mental com desvio do padrão médio.
~idência d~ inc~pacidade laborativa decorrente dos § 5º O disposto neste artigo não se aplica à pes-
nscos ambientais do trabalho, sobre o total das remu- soa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12
nerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, desta lei.
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: * § 52 com redação dada pela Lei nQ 8.540, de 22-12-1992

* Inciso 11 com redação dada pala Lei n
2

9.732, de § 62 A contribuição empresarial da associação
11-12-1998 d' " d f t b I f" I

o • esportiva que mantem eqUIpe e u e o pro ISS lona
.. a) 1 ~ (um por cento) p~ra as em~resasem cUJa destinada à Seguridade Social, em substituição à pre-

atlVldad~ prepo~derante o r~sco de aCIdentes do tra- vista nos incisos I e 11 deste artigo, corresponde a
balho seja consl.derado.leve, cinco por cento da receita bruta, decorrente dos espe-

. b) .2% (dOIS por cento) para .as empresas.em táculos desportivos de que participem em todo territó-
cUJa atl~ld.ade preponderante esse risco seja conslde- rio nacional em qualquer modalidade desportiva, in-
rado medIa; clusive jogos internacionais, e de qualquer forma de

e) 3% (três por cento) para as empresas em cuja patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbo-
atividade preponderante esse risco seja considerado los, publicidade, propaganda e de transmissão de es-
grave; petáculos desportivos.

111- vinte por cento sobre o total das remunera- * § 62acrescido pela Lei na 9,528, de 10-12-1997

ções pagas ou creditadas a qualquer título, no decor- § 72 Caberá à entidade promotora do espetácu-
rer do mês, aos segurados contribuintes individuais lo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco
que lhe prestem serviços; por cento da receita bruta decorrente dos espetáculos

* Inciso 111 acrescido pala Lei na 9.876, de 26-11-1999 desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias

fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamen- úteis após a realização do evento.
te a serviços que lhe são prestados por cooperados * § 72 acrescido pela Lei na 9.528, de 10-12-1997
por intermédio de cooperativas de trabalho. § 8º Caberá à associação desportiva que mantém

* Inciso IV acrescido pela Lei n2 9.876, de 26-11-1999 equipe de futebol profissional informar à entidade pro-
§ 12 No caso de bancos comerciais, bancos de motora do espetáculo desportivo todas as receitas aufe-

investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas ridas no evento, discriminando-as detalhadamente.
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e * § ali acrescido pela Lei n29.528, de 10-12-1997

investimento, sociedades de crédito imobiliário, socie- § 92 No caso de a associação desportiva que
dades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mantém equipe de futebol profissional receber recur-
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, co- sos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, Ii-
operativas de crédito, empresas de seguros privados e cenciamento de uso de marcas e símbolos, publici<lla-
de capitalização, agentes autônomos de seguros pri- de, propaganda e transmissão de espetáculos, esta
vados e de crédito e entidades de previdência privada última ficará com a responsabilidade de reter e reco-
abertas e fechadas, além das contribuições referidas Iher o percentual de cinco por cento da receita bruta
neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicio- decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução,
nal de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cál- no prazo estabelecido na alínea b, inciso I, do art. 30
culo definida nos incisos I e 111 deste artigo. desta lei.

* § iR com redação dada pala Lei n2 9.676, de 26·11-1999 * § 92 acrescido pala Lei n29.526, de 10-12-1997

§ 2" Não integram a remuneração as parcelas § 10. Não se aplica o disposto nos §§ 62 ao 92 às
de que trata o 69" do art. 28. demais associações desportivas, que devem contri-

§ 3l! O Ministério do Trabalho e da Previdência buir na forma dos incisos I e 11 deste artigo e do art. 23
Social poderá alterar, com base nas estatísticas de desta lei.
é-h.. ,



CAPíTULO 111
Da Nacionalidade

PROJETO DE LEI NR 3.025, DE 2000
(Do Sr. Giovanni Queiroz)

Altera dispositivo da Lei nll 8.171, de
17 de janeiro de 1991, que "dispõe sobre
a política agrícola".

(Às Comissões de Agricultura e Polrti
ca Rural; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da
República Federativa do Brasil.

§ 1º São símbolos da República Federativa
do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo
nacionais.

§ 22 Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios poderão ter símbolos próprios.

PROJETO DE LEI NR 3.023, DE 2000
(Do Sr. Neiva Moreira)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do
uso correto da língua portuguesa nos
cartazes em vias públicas.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 1.676,
de 1999)

Justificação

É constrangedor verificar a quantidade de carta
zes - chamados outdoors - em vias públicas com er
ros gramaticais grosseiros.

Ora, a língua portuguesa é um bem cultural ima
terial integrante do nosso patrimônio histórico e cultu
ral. Além disso, é o idioma oficial do Brasil nos termos
da Constituição Federal (art. 13, caput).

Por que, então, aceitarmos, como brasileiros,
que a nossa bela língua seja constantemente desca
racterizada pelo descuido na aplicªçãp das regras or
tográficas?

Se se considera, então, que os cartazes em vias
públicas têm grande poder de comunicação e até de
convencimento, pois atingem todos os segmentos po
pulacionais, torna-se intolerável conviver diariamente
com mensagens cuias palavras, expressões e frases

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Considerando que a língua portuguesa é

o idioma oficial da República Federativa do Brasil, nos
termos do caput do art. 13 da Constituição Federal, é
obrigatório o uso correto da ortografia da língua por
tuguesa nos cartazes em vias públicas.

Parágrafo único. Para o efetivo cumprimento do
caput deste artigo, à autoridade administrativa que
aprova a colocação de cartazes em vias públicas in
cumbe a responsabilidade de exigir verificação orto
gráfica prévia das palavras, expressões e frases a se
rem exibidas, com vistas a preservar a integridade e a
escrita correta da língua portuguesa.

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da
data de sua publicação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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§ 11. O disposto nos §§ 62 a 9º aplica-se à asso- acabam deseducando o cidadão brasileiro pelo uso
ciação desportiva que mantém equipe de futebol pro- incorreto da língua pátria.
fissional e que se organize na forma da Lei nº 9.615, Com a presente proposta legislativa, espero coibir
de 24 de março de 1998. essa prática que de modo negativo vem contribuindo

* § 11 acrescido pela Lei nQ 9.711, de 20-11-1998 para o empobrecimento da nossa cultura. Sinto que cri-
............................................................... anças, adolescentes e adultos, estejam ou não freqüen-
..... tando escola, merecem ler cartazes escritos correta

mente. Trata-se de exigir respeito não apenas ao idioma
nacional mas também ao cidadão e à Pátria.

Pelos valores culturais e educacionais que acre
dito sejam inerentes à cruzada que se empreende ao
País em prol da língua portuguesa, peço a atenção, o
apoio e a acolhida dos meus ilustres colegas parla
mentares para o Projeto de Lei que ora submeto à
consideração da Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 16 de maio 2000. - Deputado
Nelva Moreira.



LEI N2 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991

Dispõe sobre a Polftica Agrícola.

CAPrTULO V
Da Asslstincla Técnica e Extensão Rural

Art. 17. O Poder Público manterá l?erviço oficial
de assistência técnica e extensão rural, sem paralelis
mo na área governamental ou privada, de caráter edu
cativo, garantindo atendimento gratuito aos pequenos
produtores e suas formas associativas, visando:

I - difundir tecnologias necessárias ao aprimo
ramento da economia agrícola, à conservação dos re
cursos naturais eà melhoria das condições de vida do
meio rural;

" - estimular e apoiar a participação e a organi
zação da população rural, respeitando a organização
da unidade familiar, bem como as entidades de repre
sentação dos produtores rurais;

111- identificar tecnologias alternativas juntamente
com instituições de pesquisa e produtores rurais;

IV - disseminar informações conjunturais nas
áreas de produção agrícola, comercialização, abaste
cimento e agroindústria.

Justlficaçio

A Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991, estabe
lece as diretrizes gerais da política agrícola brasileira,
constituindo a principal base em que se devem funda
mentar as ações do Governo e da iniciativa privada,
com respeito ao setor rural.

En.tre os diversos aspectos que se enfocam na
referida norma legal, a assistência técnica assume
particular importância: é o instrumento pelo qual se
pode transmitir ao produtor rural a tecnologia mais
adequada à sua realidade e necessária~o êxito de
seu empreendimento.

O art. 17 da Lei n2 8.171 estabelece que "0 Po
der ,=,úblico manterá serviço oficial de assistência téc
nica e extensão rural, sem paralelismo na área gover
namental ou privada, de caráter educativo, garantindo
atendimento gratuito aos produtores rurais e suas for
mas associativas ..:' (grifo nosso).

A questão do serviço gratuito constitui um pro
blema, posto que, em muitos casos, o Estado não dis
põe de condições para prestá-lo dessa forma. Ainda,
freqQentemente o produtor rural fica sem a opção de
contratá-Ia de forma remunerada, posto que institui-
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O Congresso Nacional decreta: ções financeiras (a exemplo do Banco da Amazônia
Art. 12 A Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991, S.A.) recusam-se a incluir as despesas respectivas

. passa a vigorar com as seguintes alterações: entre os itens financiáveis, nas operações de crédito,
"Art. 17. O Poder Público manterá serviço oficial sob a alegação da gratuidade a que obriga a Lei.

de assistência técnica e extensão rural, de caráter Assim, com a incapacidade do Estado de pres-
educativo, garantindo atendimento aos produtores ru- tar assistência técnica gratuita e ante a negativa das
rais e suas formas associativas, visando: instituições financeiras de financiá-Ia, prejudicam-se

. I - difundir tecnologias necessárias ao aprimo- o produtor rural e a agric.u~ura brasil~ira, não sendo
ramento da economia agrícola, à conservação dos re- alcançados os nobres obJetivos da Lei Agrícola.
cursos naturais e à melhoria das condições de vida no I •Propomos equacionar-se o referido problema
meio rural' dana0-se ao art. 17 da Lei uma nova redação: remo-

, • • •• H • vem-se do caput a questão da gratuidade e a éxpres-
H 11 - estimular e apoiar a pa~lclpaçao e a ~rga~l- são "sem paralelismo na área governamental ou pri-

zaça~ da popul~.ção rural, respeltand.o a orgamzaçao vada", que nos parece desnecessária; no parágrafo
da unld..ade familiar, bem com~ as entidades de repre- único, fica preservada a possibilidade de prestação
sentaçao dos produtores rurais; gratuita desse serviço pelo Poder Público, facultan-

111- identificar tecnologias alternativas juntamente do-se o seu financiamentó, quando o mesmo for pago
com instituições de pesquisa e produtores rurais; pelo produtor rural.

IV - disseminar informações conjunturais nas Ante o exposto, esperamos contar com o neces-
áreas de produção agrícola, comercialização, abaste- sário apoio de n~ssos i1ust~es Pares para a aprovação
cimento e agroindústria. do presente Projeto de Lei.

Parágrafo único. O serviçO'a que se refere o ca- Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu-
put poderá ser prestado aos pequenos produtores ru- tado Glovanni Queiroz.
rais e suas formas associativas de forma gratuita ou LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
mediante pagamento, sendo, neste caso, passível de COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _
financiamento pelas instituições financeiras." (NR) CeDI

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.



PROJETO DE LEI Na 3.029, DE 2000
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Altera a redaçlo da lei na 9.437, de
20 de fev.....ro de 1997, vedando a fabrl
caça0 • venda de aimulacros de amas
portáteis.

(Apense-se ao Projeto de Lei na 2.787,
de 1997)

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

DIap6e 80bre a rotulagem de a.1
mentoa com conteckIo de C11lor1M, carbo
Idrat08, IIpfd~ e protefnu.

(Apense-se ao Projeto de Lei J1l 793,
de 1999)

PROJETO DE LEI Nt 3.027, DE 2000
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - De
putado luiz BIttencourt.

Existe uma série de disposições sobre rotula
gem de alimentos. No entanto, informações essenci
ais, corno conteúdo de carboidratos, gorduras, pro
ternas e calorias, constam dos rótulos de fonna não
obrigatória, cabendo apenas à vontade do fabrican
te mencioná-Ias. Não se determina a incluslo des
tas informações, tão importantes para os consumi
dores.

Assim, tendo em vista preservar o direito do
cidadão como consumidor, propiciando a ele um
maior controle sobre o que está ingerindo, e para
que as pessoas possam avaliar benefCcios e ma
lefCcios à saúde dos alimentos comercializados, é
que apresentà1nos a presente proposição.
Enquadramos o não cumprimento do previsto
como infração sanitária, que já conta na legisla
ção vigente com penalidades severas. Assim, es
peramos o apoio de nossos Pares para a aprova
ção da presente proposta.
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Art. 18. A ação de assistência técnica e exten- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
alo rural deverá estar integrada à pesquisa agrrcola, COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -
808 produtores rurais e suas entidades representati- CeDI
vas e às comunidades ru~is. LEI NII 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 19n....................................................................................

~ tnfraç6M ·à -leglslll9lo
lanltiila lfederal, eatAlbelece .. unç6ea
....pectlv.., e d~ outru-provtdlnclu.

TfTULO I
Ou Intraç6H • Penalidades

Art. 10 As infrações à legislação sanitária federal,
ressalvadas as previstas expressamente em normas
especiais, são as configuradas na presente Lei.

Art. 2'1 Sem prejurzo dáS sanções de natureza
eMl ou penal cabrveis, as infrações sanitárias serão
punidas, atternativa ou cumulativamente, com as pe
nalidades de:

I - advertência;
11- muttai
111 - apreensão de produto;
IV - inutilização de produto;
V - interdição de produto;
VI - suspensão de vendas elou fabricação de

produto;
VII - cancelamento de registro de produto;
VIII - interdição parcial ou total do estabeleci-

mento;
IX - proibição de propaganda;
* Inciso com reclação dada pela Lei nIl 9.695, de 20-8-1998

X - cancelamento de autorização para funcio-
namento da empresa;

* IncilIo com redação dada pela Lei nIl 9.695, de 20-8-1998

XI - cancelamento do alvará de licenciamento
de estabelecimento;

* Inciso com redaçAo dada pela Lei nIl 9.695, de 20-8-1998

Xl-A - intervenção no estabelecimento que re
ceba recursos públicos de qualquer esfera.

* Inctao acrescido pela Lei nIl 9.695, de 20-8-1998

§ 111.A - A pena de multa consiste no pagamen
to das seguintes quantias:

* § 11l.A acrescido pela Lei nIl 9.695, de 2O-S·1998

O Congresso Nacional decreta:
Art. 151 Os rótulos dos produtos a1imentrcios de

vem conter informações sobre conteúdo de calorias,
carboidratos, Iiprdios e protefnas.

Parágrafo único. Estas informações devem
constar de forma destacada e legfvel.

Art. 2l! O não cumprimento do disposto no art. 111

configura infração à Lei 6.437, de 20 de agosto de
19n, estando os infratores sujeitos às penalidades
por ela previstas.

Art. 351 Esta lei entra em vigor 180 (cento e oiten
ta) dias após sua publicação.

Juatlflcaçlo



Institui O Sistema Nacional de
Armas - SINARM, estabelece condlç6u
para o registro e para o porte de arma de
fogo, define crimes e dá outras provldln
elas.

LEI N1l9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

CAPrTULO IV
Dos Crimes e das Penas

Art. 10. Possuir, deter, portar, fabricar, adquirir,
vender" alugar, expor à venda ou fornecer, receber, ter
em depósito, transportar, cede'r, ainda que gratuita
mente, emprestar, remeter, empregar" manter 1Gb
guarda e ocultar arma de fogo, de uso permitido, sem

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

Justlflcaçio

O texto vigente da Lei nQ 9.437/97, que estabe
lece condições para o registro e para o porte de ar
mas de fogo, define crimes e dá outras providências,
determina, em seu art. 10, § 12, inciso li, que incorre,
também, na pena de detençãõde um a dois anos e
multa, prevista para os agentes que praticarem as
condutas descritas no caput do artigo, quem "utilizar
arma de brinquedo, simulacro de arma capaz de ate
morizar outrem, para o fim de cometer crimes·.

Concordamos com a doutrina corrente que
aponta esta disposição da Lei nQ 9.437/97 como um
equívoco do legislador, pois o texto em questão care
ce da precisão necessária à tipificação de condutas
que se pretende proibir mediante a aplicação da le
gislação penal.

Em primeiro lugar, há que se complementar a
extensão da cadeia de condutas que levam à utiliza
ção de simulacros no cometimento de crimes: eles só
são usados se forem fabricados e comerciali18dos,
assim como acontece com as condutas envolvendo
as armas de fogo, exaustivamente descritas no caput
do artigo. Entendemos, portanto, que ao texto devam
ser acrescentadas as condutas de "fabricar" e "co
mercializar".

Em segundo lugar, o termo "utilizar" restringe a
extensão da conduta proibida ao efetivo cometimento
de crimes mediante o emprego da intimidação, frus
trando a ação preventiva dos agentes da lei que sur
preendam o infrator na iminência do cometimento do
ato criminoso, pois, mesmo ante a flagrância da pos
se do instrumento do crime, não se consumam todas
as hipóteses previstas na disposição penal. Aqui en
tendemos como mais adequadas as expressões "por
tar" ou "trazer consigo"; em nossa proposição opta
mos pela primeira.

Finalmente, entendemos que não cabe na nor
ma a confusão entre "armas de brinquedo" e "simula-

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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O Congresso Nacional decreta: cros de annall
: as primeiras são brinquedos, a strem

Art. 1Q O inciso 11 do § 1St do art. 10 da Le. nll usados Põicifanças e QU8,_via de regra, nAogua~am
9.437, de 20 de fevereiro de 1997, passa a vigorar similaridade çom annas verdadeiras, a ponto de ate-
com a seguinte redação: morizar mesmo os mais incautos; os segundos são

"11 - fabricar, comercializar ou portar si- cópia~ que pretend~m, deliberadarrient~, ser indl~in-
mulacros de arma de fogo, cuja forma e guívels, ~~;aparênCIa, de armas,verdadelra,s, d~lna-
aparência dificulte a sua diferenciaçAo de dos ~rehrrllnarm~nte aos coleclonado~es ou ao.~
ali1!as verdadeiras, capacitando-as ao pro- ~erclante~, para Ilustrar~e~s mostruános.'Ps:rna!ten-
Pósito. da intimidação no cometimento de ais a que Interessa repnmlr o emprego at)uslvo são
crimes." estes últimos, em face de sua efetiva capacidade,de

intimidação.
A redação com que pretendemos alterar a dis

posição vigente é-precisa, quanto à descrição da con
duta proibida e preserva o emprego pelas Forças
Armadas dos simulacros de guerra, usados nas técni
cas de camuflagem e dissimulação (simulacros de
carros de combate, de canhões e de aviões de com
bate não se prestam como instrumentos de intimida
ção em assaltos). Admitimos que restarão eventual
mente prejudicados os colecionadores e comercian
tes de armas, agora impedidos d~ usarem simulacros
de armas de fogo portáteis, mas consideramos que o
valor do bem a que nos p,ropomos preservar, a paz
social, nos autoriza esta intromissão.

Convencidos da conveniência e da oportunida
de de nossa proposição para o aperfeiçoamento do
ordenamento jurídico federal, esperamos poder con
tar com o imprescindível apoio dos nobres Pares, em
favor de sua aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Luiz Blttencourt.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI



Juatlflca9lo
ÉantQaanecess~adedeums~urod~nado

a garantir a liquidação de empréstimos bancários
contrardos por produtores rurais que vêem suas cul
turas serem destrurdas por fenômenos naturais ou
pragas.

NIo são raros os casos de pessoas que se sen
tem obrigadas a vender suas propriedades para sal
dar empréstimos bancários.

É tamanha a necessidade de criação de um se
guro agrfcola que o próprio constituinte, ao elaborar
1'10818 carta Magna, indicou o seguro agrícola como
uma das medidas necessárias ao fomento da política
agrícola (art. 187, inciso V).

Infenzrnente, quem planta nesse Para vive uma
realidade profundamente dura, BSflumindo sozinho
os riIcoI de perdas das safras. Plantar tem sido uma
atividade de alto risco nesse País. Quem compra Uft'IB

cua própria ou um C&rTQ tem à sua diapo8içIo • op
çIo do MgUrD. No entanto, para O agricultor nIo...

PROJETO DE LEI Nt 3.031, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

institui o Programa • seguro Agrí
cola. eM~ provlcllnclM.

(Às ComiuOes de seguridade Social e
FamOia; de Finanças e Tribuu.çAo; e de
ConstituiçAo e Justiça e de R~o (art.
54) - art. 24, 11) ,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica instituído o p! 19IM1a de Seguro

Agrícola, destinado. deeobrIgaro produtor rural de Ii-.
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a autorização e em desacordo com determinação le- quidar operações de crédito, quando ocorrerem fenO-
gal ou regulamentar. menos naturais que ataquem culturas agrícolas.

Pena - detenção de um a dois anos e multa. Art. 2R São recursos do Programa de Seguro
§ 1R Nas mesmas penas incorre quem: Agrícola:
I - omitir as cautelas necessárias para impedir I - contribuições percentuais obrigatórias, inci-

que menor de dezoito anos ou deficiente mental se dentes sobre todas as operações de crédito destina-
apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou das ao custeio da atividade agrícola, concedidas por
que seja de sua propriedade, exceto para a prática do instituições financeiras em funcionamento no País;
desporto quando o menor estiver acompanhado do 11 - recursos definidos pelo Poder Executivo em
responsável ou instrutor; dotação orçamentária específica para os fins do dis-

11 - utilizar arma de brinquedo, simulacro de posto nesta lei.
arma capaz de atemorizar outrem, para o fim de co- Art. 3R Fica o Poder Executivo autorizado a
meter crim~s; "constituir uma companhia de seguros, destinada à

111 - disparar arma de fogo ou aCIOnar mUnição implementação e administração do programa instituí-
em lugar habitado ou em suas adjacências, em via do pelo art.1 R desta lei.

públi<:& ou ~m dire,ção a ela, desde que o fato não Parágrafo único. A companhia a que se refere o
constitua crime mais grave.. caputterá um Conselho Consultivo, composto por in-

§ 2ll A pena é,de reclusão de doIS anos a q~atro tegrantes dos Ministérios da Agricultura e da Fazenda
anos e multa, na hlp6t~se deste artigo, sem prejuízo e representantes de entidades não-governamentais
da pena por eventual crime de contrabando ou desca- representativas do setor agrícola.
minho, se a arma de fogo ou acessórios forem de uso Art 4R O Co lho Co It' t rá as eg 'ntes
proibido ou restrito. " nse nsu IVO e s , UI

§ ft N do rá to nt rio atnbulções, entre outras que lhe forem confendas:3x as mesmas penas pa gra a e r , . , ,
incorre quem: , ,1- definir o valor da contribuição a que se refere

I - suprimir ou alterar marca, numeração ou o InciSO I do,a~.. 2llj .
qualquersinal de identificação de arma de fogo ou ar- " - definir os valores e a abrangência cios segu-
tefato; ~ pagos pela companhia de seguros.

11- modificar as características da arma de fogo, Art. 5R Esta lei entra em vigor no exercício fiscal
de forma a torná-Ia equivalente a arma de fogo de uso seguinte aQ de sua publicação.
proibido ou restrito; Art.~ Revogarn-se as disposições em contrário,

111- possuir, deter, fabricar ou empregar artefato
explosivo alou incendiário sem autorização;

IV - possuir condenação anterior por crime con
tra a pessoa, contra o patrimônio e portráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins.

§ 4RA pena é aumentada da metade se o crime
é praticado por servidor público.



PROJETO DE LEI NV 3.035, DE 2000
(Do Sr. Alexandre Santos)

Dispõe sobre atividades hemoterá·
picas e define a responsabilidade dos 6r·
glo8 e agentes que a$ executam, e Inte
resse da segurança nacional.

(Às Comissões de Seguridade Social e
FamOia; e de Constituição e Justiça e de
Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Será exclusiva dos órgãos, entidades e

profissionais, a responsabilidade civil pela reparação
dos danos causados pela utilização de sangue, com
ponentes e derivados impróprios ou contaminadÇ)s,

Parágrafo único.Observar-se-á, nas causas ins
tauradas com fundamento neste artigo, o rito suma
rfssirno.

Art. 2" I: permitido o abortamento às mulheres
portadoras do vfrus HIV, como garantia aos direitos
individuais e com respeito à dignidade humana.

Art. 3Q Inclui dentre o~ deveres do Estado e da
famnia com a educação, a garantia do ensino da disei-

-. plina: educação sexual edoenças sexualmente transa
missíveis - AIDS, no currfculo de primeiro e segundo
grau do ensino fundamental, na rede pública e parti
cular de escolarização.

Art. 412 A Sfndrome da lmunodeficiência Adq",iri·
da (AIDS). é considerada para os fins legais urna
questão de segurança nacional.

§ 1li O Poder Público submeterá a teste he to.
lógico, destinado a detectara existência de Srnd me
da Imunodeficiên~ia Adquirida - AIDS, todos os ue
forem submetido*, mediante ordem legal. a pr" ão;
detenção ou custPclia, mesmo em caráter provi 'Q,

nos estabeleci~~os prisionais ou de internaçã c0
letiva.

§ 212 O teste realizar..se-á no momento em'que
ocorrer o"' ingressO nos estabelecimentos prislon*is.

§ 3Il Nas penitenciárias instal~ no Pafs deve
rão existir celas separadas para portadores do vfrue
HIV.

§ 4" As provas de laboratórios incluiria. obriga·
torlamente, aquelas destinadas a detectar as eeguin
tes moléstias OU ~tados patológicos: Hepatite B. Sffi.
Iis, Doenças <!a.phagaa. e Sfndrome da lmunodefi.
ciência Adquirta4 - AIDS. .
. § 5" O 8ar)gue coletado, que apl'888ntar p8kl
l1WH'I08 uma pioJa laboratorial de contamlnaçio. nIc
poder6 ser apIlc*dO. no seu todo ou em suas fra9&IIl

TITULO VII
Da Ordem Econ6m1ca e Financeira

CAPITULO 11I
Da PoIftlca Agrfcola e Fundl6r1a e da

Reforma Agr6ria

·····················································17·············;1··············
Art. 187. A polftica agrícola 'Será planejada e

executada na forma da lei, com â participação efetiva
do setor de produção, envolvendo produtores e traba
lhadores rurais, bem como dos setores de comerciali
zação, de armazenamento e de trénsportes. levando
em conta, especialmente:

I - os instrumentos creditfcios e fiscais;
11-os preços compatíveiscom oscustos de pro-

duçlo e a garantia de comerciaIiZaçio;11I-o I.~",.......tIcnologla;
IV - a aaaist6ncia técnica"e ~ensio rural;
V - o seguro agrfcola; .
Vt.=- o cooperatlvismc;>:
VII .;,. a eletrificaçio niral 8 irrigaçlo; ii
VIR - a l:ulbita9Io para o trabdlador rural.
§ 1"Incluem-se no planejamento agrícola 81 ati

vidades agroindultrlail. agropecu6.... ptlqUeiru e
~~. .
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te seguro para prevenir desastres, como a seca ou a § 22 Serão compatibilizadas as ações de política
enxurrada. agrfcola e de reforma agrária.

O agricultor brasileiro é antes de tudo um torce- ..
dor. O colono financia o plantio e torce para chover, a ..
fim de que aterra seja preparada; depois, que pare de
chover para iniciar o plantio e que volte a chuva para a
plantação nascer; que pare novamente de chover
para crescer e que chova para florescer; por último,
precisa rezar para que o preço do produto esteja em
alta para vender.

Produziralimentos éuma questão de segurança
nacional, devendo ser preocupação prioritária dos go
vernos federal, estaduais e municipais. E a solução
começa por um programa de seguro-agrícola federal.

Dessa forma, imagino não restarem dúvidas
quanto à importância da matéria para osetoragrfcola.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Pompeo de Mattos, Vice-Uder da Bancada
PDT.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL1988



o Congresso Nacional decreta:
Art. 1SI O exercrcio da profissão ge Agente Co

munitário de Saúde é regulado pela presente lei.
Art. 2!2 O Agente Comunitário de Saúde desen

volve atividades de prevenção de doenças e promo
ção da saúde por meio de ações educativas individu
ais e coletivas, nos domicfiios e na comunidade, sob
supervislo dos órgãos de saúde pública, em cada nf
veI de governo.

Parágrafo único. É vedado ao Agente Comunitá
rio de Saúde exercer as suas atividades em serviços
ambulatoriais, hospitalares, laboratoriais ou em seto
res administrativos, mesmo que de unidades de aten
ção à saúde.

Art. 3" São requisitos para o exercfcio da ativi~

de de Agente Comunitário de Saúde:
I - ter cursado pelo menos até a .. série do ensi

no fundamental;
11 - ter conclurdo curso especffico em ações de

saúde comunitária, na forma da legislação em vigor;
111 - residir na área onde exercerá suas ativida

des, há pelo menos 2 (dois) anos, salvo em casos de
combate a endemias; .

IV- ser maior de 18 (dezoito) anos éter disponi
bilidade de tempo integral para exercer suas ativida
des;

V - ter espf~ de liderança e de solidariedade..
§ 1SI O profissional que comprovar, à data da pu

blicação desta lei~. o exercrcio continuado das ativida
des de Agente Comunitário de Saúde por, no mfnimo,
2 (dois) anos, estará 6berado da comprovação do re
quisito 9Btabe!ecido no inciso 11 deste artigo, desde
que se submeta a cursos ou programas de formaçio
e capacitaçlo, no prazo de 2 (dois) anos após a pubJi
caçA0 desta lei.

§ 2SI Nas comunidades em que não existam con
diç6ea de cumpriro requisito de escolaridade previsto
no item 1deste artigo, fica autorizado o exercrcio da
profisslo de Agente Comunitário de Saúde por pes
soas atfabetizadas, cumpridos os demais requisitos
exigidos.

Art. 4P São atribuições do Agente Comunitário
de Salk:Je. dentre outras:

1- realizaçAo do diagnóstico demog"'tico e defi.
nlçAo do perfil social, econOrnico e cutbJral da comtmi
dade adetrita à sua área de atuaçAo;
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devendo ser inutilizado, salvo se destinado a fins de PROJETO DE LEI NSl 3.037, DE 2000
pesquisa cientffica. (Do Sr. Rafael Guerra) .

Art. 52 É dever do médico, ou qualquerprofissio-
nal que atue na área de saúde, denunciar à autorida- Diap6e sobre o exercfclo da p!ofla-
de pública, doença, cuja notificação é compulsória: do de Agente Comunitário de Saude e

Art. 612 O Poder Executivo regulamentará esta lei dá outras provldlnclaa: .
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de (Apense-se ao Projeto de Lei nSl 86, de
sua publicação. 1999)

Art. 79. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. S2 Revogam-se as disposições em contrário.

JuatlflcaçAo

O governo dos EUA considera a disseminação
da AIDS pelo mundo uma ameaça à segurança nacio
nal e está trabalhando para obter mais fundos para
combater a doença no exterior. A AIDS é agora uma
questão de segurança nacional para o governo dos
Estados Unidos, inclusive, está reconhecendo a natu
reza transnacional desta tragédia eseus efeitos polfti
coso As dimensões catastróficas da epidemia podem
causar graves problemas sociais, desestabilizar g0
vernos, provocar conflitos étnicos e prejudicar o c0
mércio internacional.

As dificuldades para traçar uma poIftica criminal
serão gigantescas se essa não for observada em sin
tonia com a poIftica penitenciária nacional. Convém
advertir que não existe projeto de poIfticapriminal bra
sileira dissociado de umapro~ de polftica social,
porquanto aquela é efeito desta. ~ necessário e im
prescindfvel na~ penitenciárias instaladas no Pars a
existência de celas separadas para portador$s de
AIDS.

A imprensa dos EUA diz que é a primeira vez
que uma doença é designada como uma ameaça de
segurança nacional pelo governo americano. O Con
selho de Segurança Nacional está atuando junto à
Casa Branca pera desenvolver maneiras de atacar
melhor a epidemia. Relatórios alertam que a tragédia
africana pode 88 r~tir, talvez até em escala maior
em parses no sul da Ásia e nas ex-RepClblicas da ex
tinta União Soviética. Efetivamente, a AIDS é uma
ameaça à segurança e pode causar illltabilidade pc.
Iftica que provoque crises internacionais.

No Brasil, AIDS deve, venlll maxIma concee
H, ser questão de segurança nacional.

Estou certo de que 08 nobres Parlamentares
emprestarlo todo apoio a esta iniciativa, de indilcutr
wI aJcance aociaJ, e segurança nacional.

Trata-se de um instrumento legal para preserva
ção da garantia das institulç6es com respeito a digni
dade humana, direitos indMduais e soberania.

Sala das S88a6es, de de 2000. Deputado A1e
xandre s.ntoe (PSOB - RJ)



"XIII - aplicação em ações, negocia
das em bolsa de valores, de empresas pri
vadas de capital aberto que comprovem es
tar em dia, por no mínimo dez anos ininter
ruptos, com todas as suas obrigações fisca
is, previdenciárias e trabalhistas, permitida a
utilização máxima de 50% (cinqüenta por

PROJETO DE LEI Ni 3.039, DE 2000
(Do Sr. Júlio Redecker)

Acrescenta dispositivo à Lei ni

8.036, de 11 de maio de 1990, que "dis
põe sobre o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço e dá outras providências",
para permitir a utilização de parte dos
saldos das contas vinculadas do FGTS
para a aquisição de ações de empresas
privadas de capital aberto.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) (Art. 24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os saldos das contas vinculadas do Fun

do de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, podem
ser parcialmente utilizados para a aquisição de ações
de empresas privadas de capital aberto, como dis
posto nesta lei.

Art. 22 O art. 22 da Lei n2 8.036, de 11 de maio de
1990, passa a viger acrescido do inciso XIII e do § 1a,
nos termos seguintes:

"Art. 20 ..
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11 - executar atividadés de educação em saúde Assim, além dos médicos, dos enfermeiros e
individual e coletiva, no âmbito da comunidade; dos auxiliares de enfermagem, nos programas de sa-

111- cadastrar as famnias; registrar, para contro- úde descentralizada, é. imprescindível a atuação dos
la das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças Agentes Comunitários de Saúde, como força de tra-
de notificação compulsória e de vigilância epidemio- balho e como elemento de identificação sociocultural
lógica; com a comunidade.

IV - estimular a integração dos grupos e associ- P?r isso, a ~e?essidade de se regulamentar o
ações da comunidade com as instituições governa- exercícIo dessa atividade, para ~ue pesso~s despre-
mentais e não-governamentais; paradas não ~s~um~m,yo~ q~alsquer ~OtIVOS, os lu-

V- estimular a participação da comunidade nas gar~s de profls~lonals tao I~dlspensávels para a me-
polrticas públicas como estratégia da conquista de IhQrla no atendlme.nto à saude em nosso país.. .
qualidade de vida' No tocante à Jornada de trabalho, nada mais JUs-

, _ . to que conceder a estes profissionais uma duração do
~I- pr0!110v~r açoes de saneamento e melhOria trabalho semanal mais reduzida, como forma de ga-

do meio am~lente,. rantir-Ihes condições mais favoráveis para o eficiente
. V!I - orlen~ar a comumdade quanto à ~ducação desempenho de suas atividades laborais.

samtárla, ~speclal~ente quanto à pr~ençao de do- Assim, para que se faça justiça, peço aos i1us-
enças e aCidentes, tres Pares desta Casa o apoio para a aprovação deste

V.III- ~companharo cumprimento do calendário projeto de lei.
de vacinação; Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu-

IX - promover ações em geral de educação em tado Rafael Guerra.
saúde.

Art. 52 A duração diária do trabalho do Agente
Comunitário de Saúde é de 8 (oito) horas e a sema
nal, de 40 (quarenta) horas, facultada a compensação
de horários.

Art. 62 O Agente Comunitário de Saúde deverá
ser submetido a processo seletivo público e prestará
seus serviços com vínculo direto ou indireto com o
Poder Público local, sendo-lhe garantidos, se contra
tado pelo regime celetista, os direitos trabalhistas e
previdenciários ou, se 'estatutário, os direitos previs
tos neste regime.

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificaçio

O presente projeto de lei pretende fazer justiça
aos milhares de Agentes Comunitários de Saúde que,
hoje, contribuem para um melhor atendimento na
área de saúde do País.

Não há como negar que, em paísS5 em desen
volvimento, as ações de saúde tornam-se mais efica
zes se descentralizadas. Assim, é nesse novo direcio
namento na administração da saúde que, cada vez
mai~, se destaca a ação dos Agentes Comunitários
de Saúde, que se tornam um importante elo de liga
ção entre as instituições, os profissionais da área e as
comunidades atendidas.

Não há como negar, que o Programa de Agen
tes Comunitários de Saúde - PACS, criado pelo Mi
nistério da Saúde, vem sendo bem-sucedido. É cres
cente o número de municípios que, assumindo seu
papel na estrutura do SUS, procuram inserir-se nesse
novo padrão de atendimento na área da saúde e as
sistência sanitária.
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Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentjida nas seguintes situa
ções:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indi
reta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada
com o depósito dos valores 'de que trata o art. 18.

"Inciso I com~ dsda peIs Leintl9.491, de 9-9-97

11 - extinção total da empresa, fechamento de
qualquer de seus estabelecimentos, filiais ou agênci
as, supressão de parte de suas atividades, ou ainda
falecimento do empregador individual sempre que
qualquer dessas ocorrências implique rescisão de
contrato de trabalho, comprovada por declaração es
crita da empresa, suprida, quando for o caso, por de
cisão judicial transitada em julgado;

111 - aposentadoria concedida pela Previdência
Social;

IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério ado
tado para a concessão de pensões por morte. Na falta
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previstos na
lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a re
querimento do interessado, independente de inventá
rio ou arrolamento;

V - pagamento de parte das prestações decor
rentes de financiamento habitacional concedido no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH,
desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80%
(oitenta por cento) do montante da prestação.

VI-liquidação ou amortização extraordinária do
saldo devedor de financiamento imobiliário, observa
das as condições estabelecidas pelo Conselho Cura
dor, dentre elas a de que o financiamento seja conce
dido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2
(dois) anos para cada movimentação;

cento) do saldo existente e disponível na Safa das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu-
conta vinculada, na data em que o trabalha- tado JI.'íIIo Redecker.

dor exercer a opção. LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
.............................................................. COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-
§ 18. Decorrido o prazo mínimo de Ct!D1

doze meses, contados da aquisição de que
trata o inciso XIII, os titulares poderão reali- LEI Nll 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
zar a venda das ações adquiridas, retoman- DIap6e sobre o Fundo de Garantia
do à sua conta vinculada do FGTS o produ- do Tempo de serviço, e dá outras provi-
to líquido dessa operação, creditando-se dAneias.
igualmente nessa conta o resultado de boni-
ficações e dividendos relativos à aplicação.

..~ ..
Art. 32 Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias

após a data de sua publicação. •

Justificaçio

A inclusão, entre as possibilidades de saque da
conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, da possibilidade de aplicação em
quotas de Fundos Mútuos de Privatização, como es
tabelecido na Lei nll9.491 , de 1997, foi saudada, mui
to justamente, como oportunidade de participação
dos trabalhadores nos resultados do programa brasi
leiro de privatização, com rendimentos decerto mais
expressivos para os saldos existentes nas contas vin
culadas.

O projeto de lei que ora apresentamos à elevada
consideração dos nobres companheiros parlamenta
res visa a permitir, como alternativa às aplicações nos
Fundos Mútuos de Privatização e com o mesmo limite
de 50%, a utilização parcial dos saldos das contas
vinculadas para a aquisição de ações de empresas
privadas de capital aberto negociadas em bolsas de
valores.

A preservação do patrimônio dos trabalhadores
explica a restrição a que se trate de ações negocia
das em bolsas de valores - de empresas, portanto,
credenciadas e fiscalizadas pela Comissão de Valo
res Mobiliários - CVM -, bem assim a exigência de
que essas empresas comprovem estar em dia, por no
mínimo dez anos ininterruptos, com todas as suas
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

Estamos convictos de que a aplicação permitida
pelo projeto vai r~presentar, para os titulares das con
tas vinculadas, a possibilidade de, integrando o esfor
ço de financiamento das empresas de capital aberto,
contribuir para o desenvolvimento do mercado nacio
nal e a geração de empregos em nosso País, com ga
nhos significativos como os que caracterizam esse
tipo de investimento.

Contamos, por conseguinte, com a colaboração
dos ilustres pares no sentido da aprovação desta ini
ciativa, bem assim com sugestões para aprimorá-Ia.
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VII - pagamento total ou parcial do preço da * § 6!J com redaçáo dada pela Lei nfJ9t635, d8 15-5-1998.
aquisição de moradia própria, observadas as seguin- § 72 Ressalvadas as alienações decorrentes
tes condições: das hipóteses de que trata o § 82, os valores mobiliári-

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 os a que se refere o parágrafo anterior só poderio ser
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na int~gralmànte vendidos, ~e~o~ respectivos Fu~dos,
mesma empresa ou empresas diferentes; seis meses após a sua aqulslçao, podendo ser allena-

b) seja a operação financiável nas condições vi- da em prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez
gentes para o SFH. . por :ento) do valor adquir!do, autorizada a livre apli:

VIII- qu.~ndoo trabalhador permanecer três anos caça0 do produto dessa alienação, nos termos da Lei
iRint~ptoS,"a partir de 12de junho de 1990, fora do re- n

2
6.3~5, de 7 de dezembro de ~9?6.

. . g1fhe do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser efetu- § ~ com r~ç!o.. dada pela LeI n 9.~, de 15-5-19~8.
ado a pàrtir do mês de aniversário do titular da conta; ,§8 _As apllc:aç~es e~ Fundos Mu~uos de Prlva-

*Inciso VIII com redação dada pela Lein'S.678, de 13;-7-93 tI~çao sao nC!mlnatlvas.. I~penhorávels e, salvo as
IX - extinção normal do contrato a termo, inclu- hlp?teses previstas nos I~C~SOS I a IV e VI a XI deste

sive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei artigo e o.dl~post~ n~ Lei n 7.67~, de 8 de setembro
n26.019 de 3 de janeiro de 1974' de 1988, Indlspomvels p~r seus titulares.

, _' *§ 811 acrescido pela LeI n119.491, de 9-9-1997
, ?< - suspensa~ total do trabalho ~vulso por pe- § 92 Decorrido o prazo mínimo de doze meses,

nodo Igualou supenor ~ 9<? (noventa) dias, ~omprova- contados da efetiva transferência das quotas para os
da pC!r decl~ra.çao do sindicato representativo da ca- Fundos Mútuos de Privatizaçao, os titulares 'poderão
tegona profiSSional. optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo

XI - quando o trab~lhador ou qua,lquer ~e seus de Garantia do Tempo de Serviço.
dependentes for acometido de neoplasla maligna. * § gll acrescido pela Lei n' 9.491 de 9-9-1997

* Inciso XI.acrm:.cido pela Lei nfJ8. 922, de 25-7-~ § 10. A cada período de seis meses, os titulares
. ?<" -:apll~çao em quo.ta~ de Fundos Mutuos de das aplicações em Fundos Mútuos de Privatizaçao

Pnvatlzaçao, regidos pela Lei n 6.385, de 7 de dezem- poderao transferi-Ias para outro fundo de mesma na-
bro de 1976, permitida a utilização máxima de 50% (cin- tureza.
qüenta por,cento) do saldo existente e. disponível em *§ 10. acrescido pela Lei nI19.491, de 9-9-1997.
sua ~onta vinculada do Fundo de Garan~la doTempo de § 11. O montante das aplicações de que trata o §
Serviço, na data em que e~rcer a 0?980: , 62 deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos

, § .1 2A regulamentaçao das situ~çoes previstas contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo
nos inCISOS I e 11 assegurará que a retirada a que faz de Garantia do Tempo de Serviço.
jus o trabalha~or corresponda aos depósitos ~fetu~- *§ 11. acrescIdo pela Lei n'9.491, de 9-9-1997.
dos,n~ conta vinculada durante o perro~o de v!gêncla § 12. Desde que preservada a participação indi-
do ul~lmo_contrato d~ trabalh~, acreSCida de Juros e vidual dos quotistas, será permitida a constituição de
atuahzaçao monetária, deduzldo~ ~s ~aques. , clubes de investimento, visando a aplicação em quo-

§ 2ll! O Conselho Curador diSCiplinará o diSposto tas de Fundos Mútuos de Privatização.
no inciso V, visando a beneficiaros trabalhadores de ba- *§ 12. acrescido pela Lei nQ9.491, de 9-9-1997).
ixa renda e a preservar o equilrbrio financeiro do FGTS. § 13. A garantia a que alude o § 42do art. 13des-

§ 32 direito de adquirir moradia com recursos do ta Lei não compreende as aplicações a que se refere
FGTS, pelo trabalhador só poderá ser exercido para o inciso XII deste artigo.
um único imóvel. *§ 13. acrescido pela Lei nQ9.491, de 9-9-1997

§ 42O imóvel objeto de utilização do FGTS so- § 14. O Imposto de Renda incidirá exclusiva-
mente poderá ser objeto de outra transação com re- mente sobre os ganhos dos Fundos Mútuos de Priva-
cursos do Fundo, na forma que vier a ser regulamen- tizaçao que excederem a remuneração das contas
tada pelo Conselho Curador. vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Servi-

§ 52 O pagamento da retirada após o período ço, no mesmo período.
previsto em regulamento, implicará atualização mo- *§ 14. acrescido pela Lei n119.491, de 9-9-1997
netária dos valores devidos. § 15. Os recursos automaticamente transferidos

§ 62Os recursos aplicados em cotas de fundos da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de
Mútuos de Privatizaçao, referidos no inciso XII, serão Serviço em razão da aquisição de ações não afetarão
destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os
aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Pro- parágrafos 12e 22do art. 18 desta lei.
grama Nacional de Desestatização, de que trata a Lei *§ 15. acrescido pela Lei nQ9.491, de 9-9-1997
n29.491, de 1997, e de programas estaduais de de- § 16. Os clubes de investimento a que se refere
sestatizaçao, desde que, em ambos os casos, tais o § 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros
destinações sejam aprovadas pelo CND. meses da sua constituiçao, parcela equivalente a 5%



MEDIDA PROVISÓRIA Nt21.961-26, DE
27 DE ABRIL DE 2000

Dlap6e Sobre a AdoçIo de Medidas
AeIaCIonadu com o Sistema Financeiro
da Hablta9io - SFH, altera .. leia nf1A
4.310, de 21 • agoato de 1884, 8.036, de
11 de maio de 1180, • 8.892, de 28 de Ju
lio de 1.,• eM outra. provkllnclu.

O Presidente da RepOblica, no uso da atribui
çIo que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1SI será admitida, no ámbito do Sistema Fi
nanceiro da Habitação - SFH, a celebração de con
tratos de financiamento com planos de reajustamento
do encargo mensal diferentes daqueles previstos na
Lei n" 8.892, de 28 de julho de 1993.

Parágrafo único. Nas operações de financia
mento habitacional realizadas com recursos do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, o Con
selho Curador do FGTS poderá definir os planos de
reajustamento dO encargo mensal a serem nelas apli-
cados. _

Art.,2'i 08 agentes financeiros do SFH poderio
COI'ItrBtar financiamentos onde a cobertura securitária
dar-,e-ã em apólice diferente do Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro da Habitaçáo, desde que a
operaçIo pl1N8ja, obrigatoriamente, no mrnimo, a c0
bertura relativa aos riscos de morte e invalidez per
manente.

Art. 3llO &{to 25 daLei re'8.692, de 1993, paaaa a
vigorar com a seguinte~o:

-Art. 25. Nos flnanciamentoa celebra
dos no Amblto do Sistema Financeiro da ......
bitaçlo, a taxa efetiva de iuros senl de, no
rnéxlmo, doze por cento ao ano" (NR)

Art. 41 O inciso 11I do art. 18 da Lei 1114.380, de
21 de agosto de 1964, passa a vigorarcom a seguinte
tedIçIo:

.................,. .
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(cinco por cento) das cuotas adquiridas, para atendi- pitando sua competitividade e reforçando a capacida-
mento de seus desembolsos, autorizada a livre apU- de empresarial nos diversos setores da economia, in-
cação do produto dessa venda, nos termos da Lei nll clusive através da concessão de crédito;
6.385, de 7 de dezembro de 1976.· V - permitir que a Administração Pública con-

.. § 16. com r8daçifo dada pela LBI~9.635, de 15-5-1998 centre seus esforços nas atividades em que a presen-
§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vin- ça do Estado seja fundamental para a consecução

culada do FGTS nas modalidades previstas nos inci- das prioridades nacionais; _
80S V, VI e VII deste artigo, nas operações firmadas, a VI- contribuir para o fortalecimento do merca-
partir de 25 de junho de 1998, no caso em que o ad- do de capitais, através do acréscimo da oferta de
quirente já seja proprietário ou promitente comprador valores mobiliários e da democratização da proprie-
de im6vellocalizado no Municrpio onde resida, bem dade do capital das empresas que integrarem o
como no caso em que o adquirente já detenha, em Programa.
qualquer parte do Pars, pelo menos um financiamen-
to nas condições do SFH.

.. § 17 acrescido pela MedIda ProvIs6rla nfl 1.961-25, dtI
27+2000. .

Art. 21. Os saldos das contas hao individualiza.
das e das contas vinculadas que se conservem inin
terruptamente sem créditos de depósitos por mais de
cinco anos, a partir de li! de junho de 1990, em razlo
de o seu titular ter estado fora do regime do FGTS, se
rio incorporados ao ~trirnOnio do Fundo, resguarda
do o direito do benefICiário reclamar, a qualquer tem
po, a reposição do valor transferido.

.. Artigo, "aIpur, com ffICIaçIIO dadI ".,. Lei ".B.S7B, dtI
13-7-1993.

Parágrafo único. O valor, quando reclamado,
será pago ao trabalhador acrescido da remuneraçao
prevista no § 21 do art. 13 desta lei.

ParáQraiJcom f'fIdaçIJo dlldapM Lei"'B.S7B, de 13-7-1993.

• VIde Medldll ProvIs6rIa nt 1861·25 de
27-4-2000 que altera o artigo 20.

LEI Nt 1.481, DE 9 DE SETEMBRO DE 1117

Altera Procedlmentoe ReIatIYoe M
Programa Nacional de D.......llevlo,
revoga a Lei .,. 8.031, de 12 de abril de
1180, • eM outrM provldll....

Art~ 1SI O Programa Nacional de Deee8tatiza..
ção .i.. PND, tem como objetivos fundamentais:

I - reordenar a posição estrat6gica do Eltado
na economia, transferindo à iniciativa privada ativi
dades indevidamente exploradas pttlo setor públi
co;

11 - contribuir~ a reeatruturaçlo econ&nica
do l8tor público, especialmente atra" da melhoria
do perfil e da redução da drvida póbHca Uquida;

11I - permitir a retomada de Inveetimentoe na
empresa e atividades que vierem a ser tranSferidas à
iniciativa privada;

IV - contribuir para a reeatruturaçlo econ&nica
do setorpriWldo, especialmente pama modemizaçlo
da1nfr8-eetrutura e cto~ induItrIaI do Pú,.am- .



Ju8tltlcaçAo

A tragédia que envolveu a morte de um garoto
por um leio de. um circo, em Pernambuco, deixou
marcas profundas em todo o Pars. 081.s deixaram

"Art. gQ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo'único. Fica proibida a ~nu

tençAo em circos, bem como a exibiçãO em
casa de !~spetáculos ou assemelhados, de
animais (ta fauna silvestre, nativa ou eXÓtica
e de marrdferos marinhos."

Art. 31 O ó~ão de meio ambiente competente
definirá, no prazo. máximo de noventa dias da data de
publicação desta·'ei, o destino dos animais da fauna
silvéstre e dos mamfferos marinhos mantidos em
circos e em casas de espetáculos na data de publi
éaçAo desta lei.

o Art.4'l Esta lei entra em vigor na data da sua pu-
b1icaçAo.

"Art. 20 ..
I - despedida sem justa causa, inclusi

ve a indireta, de culpa recfproca e de força
• f. \'

maIOr;

I - nlo depositar mensalmente o per
centual referente ao FGTS. bem como OI
vaIore8 previstÓ8 no art. 18 delta 11I, noI

§ 17. Fica vedada a movimentaçAo da
conta vinculada do FGTS nas modalidades
previstas nos incisos V, VI e VII deste arti
go, nas operações firmadas, a partir de 25
de junho de 1998, no caso em que o adqui
rente já seja proprietário ou promitente com
prador de imóvel localizado no Municrpio

_ondLresida,' bem~ no caso em que o
adquirente já detenha, em qualquer parte
do Pafl, pelo menos um financiãmento nas

,.condiÇ6es do SfH.· (NR)
'. -MArt 23' I,1"\.. • ••••••••••••••••••••••••••••••• ,,, •••••••••••••••

§ 1A•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••••••
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"11I - estabelecer as condições gerais prazos de que trata o § 6" do art. 477 da
a que deverão satisfazer as aplicações do Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
Sistema Financeiro da Habitação quanto a "(NR)
garantias, juros, prazos, limites de risco e Art. 7i Ficam convalidados os atos pra-
valores máximos de financiamento e de ticados com base na Medida Provisória n2

aquisição dos imóveis financiados no âmbi- 1.951-24, de 30 de março de 2000.
to do Sistema Financeiro da Habitação." Art. f32 Esta Medida Provisória entra
(NR) em vigor na data de sua publicação.

Art. 5" O art. 9" da Lei n28.036, de 11 de maio de Art. 9" Ficam revogados o § 12 do art.
1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes pará- 9ll e o art. 14 da Lei n2 4.380: de 21 de agos-
grafos: to de 1964, e o art. 23 da LeI n2 8.692, de 28

de julho de 1993.

Brasflia, 27 de abril de 2000; 179" da Indepen
dência e 1122 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Amaury Guilherme Bler
- Francisco Dornellel - Guilherme Gomes Dlal.

PROJETO DE LEI Na 3.041, DE 2000
. (Do Sr. Fernando Gabeira)

ARera a lei ""5.197, de 3 de Janeiro
de 1967.

(Apense-se ao Projeto de Lei n2 2.875,
de 2000.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1il Esta lei altera a Lei nR5.197, de 3 de janei

ro de 1967, que "dispõe sobre a proteção à fauna e dá
... outras providências", de forma a proibir a manutenção
de animais da fauna silvestre em circos e de mamffe
ros marinhos em casa de espetáculos.

Art. 2RO art. 911 da Lei n1l5.197, de 3 de janeiro de
1967, passa a vigorar acrescido do seguinte parágra
fo único:

"§ 6St Mantida a rentabilidade média de
que trata o § 12, as aplicações em habitação
popular poderão contemplar sistemática de
desconto, direcionada em função da renda
familiar do beneficiário, onde o valor do be
neUcio seja concedido mediante redução no
valor das prestações a serem pagas pelo
mutuário ou pagamento de parte da aquisi
ção ou construção de imóvel, dentre outras,
a critério do Conselho Curador do FGTS.

§ 7fJ. Os recursos necessários para a
consecução da sistemática de desconto se
rão destacados, anualmente, do orçamento
de aplicação de recursos do FGTS, consti
tuindo reserva espec(fica, com contabiliza
ção própria." (NR)

Art. ~ Os arts. 20 e 23 da Lei n2 8.036, de
1990, passam a vigorar com as seguintes altera
ções:



26704 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

de ser atrativo para o espetáculo. As pessoas ainda b) com armas a bala, a menos de 3 (três) quilO-
estao temerosas quanto à sua segurança e afasta- metros de qualquer via férrea ou rodovia pública;
ram-se dos espetáculos nos quais aquelas feras es- . c) com armas de calibre 22 para animais de por-
ta0 presentes. te superior ao tapiti (Sylvilagus brasiliensis);

A memória, no entanto, é curta. Logo, o triste d) com armadilhas constituldas de armas de
episódio estará esquecido para a maioria e o espetá- fogo;
culo continuará. Cabe a nós evitar que desgraças e) nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e
como a ocorrida em Recife não voltem a ocorrer. Me- nas estâncias hidrominerais e climáticas;
di~as ?e segurança ~em sempre são eficientes e os f) nos estabelecimentos oficiais e açudes do do-
animaiS, .quando !amm.tos, como era ~ ~so, costu- mlnio público, bem como nos terrenos adjacentes,
mam .fuglr ao mais rlgldo .controle. A umca solução até a distância de 5 (cinco) quilOmetros;
que Vislumbramos é o banimento ~mple~o, nao ape- g) na faixa de 500 (quinhentos) metros de cada
n~s de leões, mas de qualquer ammal Silvestre dos lado do eixo das vias férreas e rodovias públicas;

circos. h) nas áreas destinadas à proteçao da fauna, da
Pelo exposto, contamos com a aprovaçao do flora e das belezas naturais'

projeto de lei que ora submetemos a esta Casa. I) nos jardins zool6gi~s nos parques e jardins
Sala das SessO~s, 17 de maio de 2000. - Depu- públicos; ,

tado Fernando Gab&lra. j) fora do perlodo de permissão de caça, mesmo
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA em propriedades privadas;

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS I) à noite, exceto em casos especiais no caso de
LEGISLATIVOS - CeDI animais nocivos;

LEI Nll 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967 m) do interior de veIculas de qualquer espécie.

Dispõe sobre a proteçlo à fauna e
di outras Provld6nclas.

Art. 811 O órgão público federal competente, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, publicará e atualiza
rá anualmente:

a) a relaçao das espécies cuja utilizaçao, perse
guição, caça ou apanha será permitida, indicando e
delimitando as respectivas áreas;

b) a época e o número de dias em que o ato aci
ma será permitido;

c) a quota diária de exemplares cuja utilizaçao,
perseguição, caça ou apanha será permitida.

Parágrafo único. Poderao ser, igualmente, objeto
de utilização, caça, perseguição ou apanha os animais
domésticos que, por abandono, se tomem selvagens
ou feras.

Art. gg. Observado o disposto no art. f3A e satisfei
tas as exigências legais, poderio ser capturados e
mantidos em cativeiro espécimes da fauna silvestre.

Art. 10. A utilização, perseguiçAo, destruiçAo,
caça ou apanha de espécimes da fauna silvestre sAo
proibidas:

a) com visgos, atiradeiras, fundas, bodoqU8S,
veneno, incêndio ou armadilhas que maltratem a
caça;

PROJETO DE LEI NA 3.043, DE 2000
(Do Sr. (ris Simões)

Dispõe sobre a Instltulçlo de pro
grama d. Incentivo A elevaçlo da. recei
tas trlbutirias.

(As Comissões de Finanças e Tributa
çAo; e de ConsfrtuiçAo e Justiça e de Reda
çAo (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congr~ Nacional decreta:'
Art. 1A Fica institurdo o Programa Cidadania em

Ação - CIDADÃO, em caréter permanente, que terá
como principal finalidade o sorteio de prêmios, nunca
em dinheiro, mediante a entrega de notas fiscais de
venda e prestaçAo de serviço efetuadas a pessoa trsica.

§ 1A OS prêmios serio concedidos às entidades
indicadas no art. 411 e às pessoas trsicas em geral,
adultos e crianças, em sorteios separados.

§ 2A Em cada sorteio deverio ser distriburdos
prêmios em todos os Estados.

§ 31 O Ministério da Fazenda poderá subordinar
a entrega do prêmio à auditagem das notas fiscais.

Art 2A O Cidadlo tem por objetivo:
I - conscientizar a sociedade para o direito e o

dever de contribuir para o financiamento çfas obras e
• dos serviços públicos; .
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. ~I - demonstrar à sociedade a conduta an- seja através de leis punitivas, seja através do reforço
ti-SOClal representada por quem frauda o erário; da máquina administrativa tributária. Neste último

111 - educar a criança no cumprimento das obri- caso, mediante a cdhtrataçAo de novos agentes ou
gaçOes tributárias; da aquisiçAo de equipamentos.

IV - elevar a participaçAo da sociedade na con- No Brasil, já disseram muitos, a sociedade nao
secuçAo de recursos públicos. penaliza o sonegador. O fraudador tributário, embora

Art. 311 O Cidadao será coordenado pelo Ministério considerado legalmente criminoso, pois que está sujei-
da Fazenda, que poderá, mediante convênio, delegar to a severas penalidades cominadas em lei, nAo é re-
atribuiçOes aos Estados e Municfpios, exceto as relativas pudiado pela sociedade. Até, pelo contrário, uma gran-
à administraçAo de recursos financeiros do programa. de parcela da sociedade admira os fraudadores, consi-

Art. 4'l Poderão colaborar com o Cidadão as es- dera-os "espertos"; por isso, nao os segrega áu conde-
colas públicas e privadas, as instituições de assistên- na socialmente. Essa reação favorável incentiva os
cia social, os sindicatos de trabalhadores e outras en- fraudadores, que chegam a demonstrar um certo orgu-
tidades, a critério do Ministério da Fazenda. lho ao contar aos amigos eàs pessoas de seu convIvia

Art. 5ll As despesas decorrentes do programa os métodos que utilizaram para enganar o F!sco. As
instituldo por esta lei serão efetuadas com recursos pe~soas nao entendem - e se entendem com ISSO nao
provenientes da renda liquida de quatro sorteios se Importam - que, quando alguns nao pagam, outros
anuais, dois em cada semestre, do concurso da Me- terão que pagar por elas. Não se apercebem que esse
ga-5ena administrado pela Caixa EconOmica Federal, fat~ conduz n~turalmente o legisladora exigir cada vez
regulares ou extraordinários. mais de um numero cada vez menor de pessoas.

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto nes- Essa mentalidade, que é nossa, mas nao é a en-
te artigo, considera-se renda trquida a resultante da ar- contrada em pafses mais desenvolvidos, precisa mu-
recadaçAo do concurso, deduzidas as parcelas desti- dar. Essa mudança é imprescindlvel para que se pos-
nadas ao pagamento dos prêmios, do Imposto sobre a sa reformar com racionalidade e eqaidade o sistema
Renda, da Seguridade Social e das comissões dos re- de tributaçAo do PaIs, para que a tributaçAo se tome
vendedores e da Caixa EconOmica Federal. menos regressiva.entre nós.

Art. S'l As referências feitas nesta lei aos Esta- Uma forma de conscientizaçAo da sociedade
dos aplicam-se ao Distrito Federal. muito utilizada pelos Estados tem sido as loterias ban-
. 7ll O Poder Executivo regulamentará esta lei no cadas pelos Estados, participando os concorrentes
prazo de 90 (noventa) dias. através da entrega de notas fiscais. Ganharam vários

Art. 8ll Esta lei entra em vigor na data de sua pu- nomes, como "Seu Talao Vale Um Milhao" e "Sua Nota
blicaçAo, devendo o primeiro sorteio ocorrer até 3 Yale .Uma Nota"; outras vezes o nome do concurso
(três) meses após o inIcio do recebimento dos recur- IdentIfica o Estado que está patrocinando os sorteios,
sos de que trata o art. &l. como éocaso do "Parafba Legal- Exija a Nota Fiscal".

•. Essas campanhas, que objetivam, ao mesmo
Justlficaçlo tempo, conscientizar a sociedade e elevar a arreca-

A Uniao, os Estados eos Municlpios têm feito um daçAo tributária &Ao efetuadas pelos Estados. Incenti-
grande esforço para elevar suas recei* tributárias. A vam o aumento da receita do principal imposto do
cada ano, dizem as estatrsticas fazendárias, eleva-se PaIs, que é o ICMS, mas, ao mesmo tempo, contri-
a participaçAo da receita no Produto Interno Bruto. buem para elevar a arrecadaçao de vários tributos

Esses anuais e sucessivos recordes arrecada- federais, como o PIS e a Cofins, e até mesmo o IPI e
t6rios, no entanto, nao têm sidq alcançados através o Imposto sobre a Renda devido pelas pessoas jurfdi-
da conscientização dos contribuintes, através da par- caso No entanto, a Unia~ jamais participou dessas
ticipação da sociedade no esforço comum para con- promoçOes, correndo o Onus inteiramente por conta
seguir os recursos que serao devolvidos sob a forma dos Estados.
de obras e serviços públicos. Pelo confrário, além dos Essas campanhas, em geral, &Ao efetuadas por
seguidos aumentos de alfquotas, e até da criação de curto perlodo - 5 a 6 meses - e nao sao repetidas por
novos tributos, principalmente na esfera federal, o longos perfodos. Com isso, o público colabora com o
qu~ dizem os responsáveis pelo fisco, em todos os nl- fisco, exigindo a nota fiscal nas épocas de sorteio,
V81S de governo, é que a sonegação se acelera e que mas se desinteressa pela exigência logo que extinta a
há necessidade de um aparato maior de repressAo, campanha. Os efeitos da campanha se esvaem rapi-



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.11 As empresas produtoras e comercializa

doras de medicamentos sAo obrigadas a apresentar
os textos nas embalagens e bulas em tamanho facil
mente Ieglvel, no padrlo fonte "12", da ABNT.

Art. 2A O registro dos produtos nos órgAos com
petentes da VigilAncia Sanitária terAo por requisito 8
observAncis do disposto no artigo anterior.
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damente, e dentro em pouco os nlveis da receita vol- mantenedoras de hospitais, maternidades, casas de
tam à situação anterior. repouso para idosos e asilos.

A idéia central do projeto de lei que estou Art. 24 A isençAo será reconhecida pela 8ecre-
apresentando está direcionada, também, para a in- taria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,
clusAo d~ sociedade no combate à fraude decor~en- mediante prévia~.dcniuêri Sdquirente p~- .
te da omlssAo da entrega d.a nota fiscal. O projeto enche os requIs --previstos nesta lei.
apresenta, no entanto, três Importantes novidades: .' _~ ,_
pela primeira vez a Uniao está sendo chamada a Art. 3ll "': ahenaçãQ .d?.vefeulo, adqUlnClo nos ter-
dar sua contribuiçao, as campanhas terlo caráter mos desta lei, antes de cinco anos contados da data
permanente, e entidades da sociedade civil- esco- de sua aquisição, a pessoa que nlo satisfaça as con-
las públicas e privadas, instituições de assistência diçOes estabelecidas, acarretará o pagamento pelo
social, sindicatos de trabalhadores e outras - parti- alienante do tributo dispensado e dos acréscimos Ie-
ciparAo das campanhas, divulgando-as e partici- gais e penalidades previstos na legislação tributária.
pan~o do sorrteio de prêmios a ~Ias especificamente Art. 4aEsta lei entra..em vigor na data de sua pu-
destinados. Cooptar essas entidades para as cam- blicaçAo
panhas será fundamental, dadas suas ramificvçOes . .. ,
por todos os estratos da sociedade. O interesse Art. 5A revogam-se as diSPOSiçõeS em contráno.
dessas entidades nos sorteios dará sustentação ao Justlftcaçlo
caráter permanente do programa.

Haverá, também, sorteios que destinarAo prêmios As ambulências sAo velados excessivamente ca-
ao público em geral, formado poradultos e crianças. Os ros, pois na sua manufatu!8 há a agregaçAo de várias
prêmios em nenhum caso poderao ser concedidos em gamas de insumos e alta utilizaçao de rnao-de-obra.
dinheiro, pois o projeto nAo pretende estar criando A incidência do Imposto sobre Produtos Indu8-
uma nova loteria. trializados onera ainda mais o preço final do veiculo.

As despesas com o programa virlo da renda 11- As entidades rnantenedoras de hospitais, ma-
quida de quatro sorteios anuais da Mega-Sena, lote- temidades, casas de repouso para idosos e asilos,
ria administrada pela Caixa EconOmica Federal. Os que necessitam das ambulAncias para o atendimento
Estados e Municlpios (estes participam da receita do da populaçAo carente, muitas vezes nao têm os ra-
ICMS) poderio colaborar, se nAo com recursos finan- cursos suficientes para a sua aquisiçAo.
ceiros, certamente com instalações, equipamentos e Por essas razoes é que propomos a isençAo do
recursos humanos. IPI nas aquisições de ambulAncias por instituições de

O projeto de lei é intencionalmente simples para assistência social, sem fins lucrativos.
permitir ao Poder Executivo o detalhamento das nor- Certo do grande alcance social, rogamos pelo
mas de exec~ção. . apoio dos Nobres Pares.

Dada a Impo~nCla de.que~ reveste, estamos Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu-
certos ~e que o proJeto de lei aq~1 apresentado mera- tado Joú Carlos Coutinho PFL _ RJ.
cerá o Integral apoio de nossos Ilustres Pares. I

Sala das SessOes, 17 de maio de 2000. - Depu- PROJETO DE LEI NR 3.047, ,DE 2000
tado Iria 8Im6es. (Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

PROJETO DE LEI N.II3.04S, DE 2000 DIsp6e sobre a obrigatoriedade de
(Do Sr. José Carlos Coutinho) as bulas de medicamentos serem apre

sentadas em letras legivel8.
Dispõe sobre a Isençlo do Imposto

sobre Produtos Industrializados _ IPI, (Apense-se ao Projeto de Lei na 2.461,
nas aqulslç6es de ambullnelas por inatl- de 2000.)
tuiÇ088 de assistência social, sem fins lu
crativos.

(Apense-se ao Projeto de Lei nA 2.604,
de 1996.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Ficam isentas do Imposto sobre Produtos

Industrializados -IPI, as ambulAncias adquiridas por
instituições de assistência social, sem fins lucrativos,



ANEXO 11I da Lei nll de de de 2000

ANEXO 11 da Lei nA de de de 2000

Criação de cargos efetivos na Carreira de Apoio Téc
nico Administrativo Lei nA 9.953 de 4 de janeiro de
2000

Códlao Denomlnaclo Quantidade

FC-Q6 Assessor 16

FC-CS Assistente V 32

FC-03 Secretário Administrativo 32

32

16

48

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Caroos

Cargos de Nrvel Técnico

Caroos de Nrvel Analista

Subprocurador-Geral da República

Analista Processual

Técnico Administrativo

Criação de funçoes comissionadas

Justificação

A Constituiçao de 1988 atribuiu ao Ministério
Público da Uniao o relevante papel de defesa da or
dem jurrdica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponrveis.

Até então o Ministério Público Federal con
centrava sua atuaçao nas causas de competência
do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de
Justiça, Tribunais Regionais Federais e dos jurzes
federais, bem como dos tribunais e jurzes eleitorais.
Restringia-se, pois, a causas exclusivamente judi
ciais.

A nova ordem constitucional, regulamentada
pela Lei Complementar nll 75, de 20 de maio de 1993
(Lei Orgânica do Ministério Público da União), impOs
ao Ministério Público Federal um universo de ativida
des extrajudiciais que resultam, em sua grande maio
ria, ~m açoes judiciais.

Promover a responsabilidade de terceiros (Lei
Complementar nA 75/93, inciso XIX), expedir reco
mendaçOes (inciso XX), por exemplo, importam em

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 26707

Art. 3D O Poder Executivo regulamentará a pre- ANEXO I da Lei nA de de de 2000

sente proposição. Criação-de cargos Ele Subprocurador-Geral da Re-
Art. 411 Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias pública-

após a data de sua publicação.

Justlflcaçlo

econsenso'entrá a população, a-dificuldade de
leitura das-atuais bulas de medicamentos, prejudican

:.do.só a compreendo do uso do mesmo e até
mesmo- induzindo ao erro na administração.

Por outro lado, o próprio Código de Defesa do
Consumidor já obriga a que os textos instrutores se
jam facilmente legrveis e compreensrveis.

Nesse sentido, entendemos que essa regula
mentação s6 ajudará o consumidor, nao só quanto à
adequação do consumo do medicamento, mas tam
bém quanto aos seus direitos legais perante a empre
sa que fabrica ou comercializa o produto.

Pedimos, pois, o apoio dos ilustres colegas à
proposição.

Sala das SessOes, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jorge Tadeu Mudalen.

PROJETO DE LEI N1l3.075, DE 2000
(Do Ministério Público Federal)

Dispõe sobre a criaçlo de cargos de
Subprocurador-Geral da República, de
funç6e& comissionadas. e de cargos efe
tivos no imblto do Ministério Público Fe
deral e.dá outras providências.

(Às Comissoes de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; de
Finanças e Tributação (art. 54); e de
Constituição e Justiça e de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 111 São criados, na carreira institucional
dos Membros do Ministério Público Federal, 16 (de
zesseis) novos cargos de Subprocurador-GeraJ da
República, conforme o Anexo I desta lei.

Art. 211 No quadro de funcionários do Ministério
Público Federal, são criadas as funçOes comissiona
das constantes do Anexo li, assim como, na carreira
de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público
da UniAo, os cargos efetivos constantes do Anexo 11I
desta lei.

Art. 3ll As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias
do Ministério Público Federal,

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.



237.417.31

I1U447.1I1.12 I

80

CRIAÇÃO DE FUNÇOES COMISSIONADAS

* VIIoreI de l'1'li10 de 2000

* Valorel de l'1'li10 de 2000

CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS

* VaioI'eI di maio di 2000

k c.raoIl I Quantlclldt I CUlto (RI) I
c~=:O:-Geral 16 114.816,00

=~lll~I~=
ICU:o~

ITotal di ClI'JIOI EfltlVOII_...xIOx..-_'RlM.l4l.1~

I ]E I~~ç=ij
, Total I

18%33.11328.557Total

ObS8rve-se que o o(amero de processos oriun
dos dos Tribunais Superiores tem aumentado signifi
cativamente. Exceçao feita aos processos do Tribu
nal Superior Eleitoral, visto que em 1999 ri~ hoüve
e1eiçOes no Pais.

Por esses motivos, o quantitativo de Subprocu
radorea-Gerais da Reptlbliea. hoje existentes, no total
de 046 cargos, tomou-se insutlciente para atender,
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todo um trabalho de acompanhamento e participaçAo concomitantemente, as atividades judiciais e extraju-
dos membros junto a pessoas físicas ou jurldicas, an- diciais. Portanto, em decorrência do grande aumento
tes mesmo da existência de um feito judicial. das atividades extrajudiciais e da movimentaçAo pro-

As atividades organizacionais, todas ligadas cessual na Procuradoria Geral da República é impe-
aos deveres institucionais do Ministério Público Fe- rativo a criaçlo de 16 cargos de Subprocurador-Geral
deral, constituem igualmente um novo encargo até da República com o respectivo apoio administrativo~
enUlo nAo. exercid? pelos Subprocuradores-~erais cessário à sua atuaçao. Com isso o número de Sub-
da República. A crlaçAo dos Conselhos Supenores, .' .
da Corregedoria-Geral, da Procuradoria Federal dos procuradores-GeralS, que é ~e 46 (quarenta ~ seIS),
Direitos do CidadAo, das Câmaras de Coordenação passará a 62 (~nta ~ ~IS?, co~~ decisAo do
e Revisao, a saber: 1&) matéria constitucional e infra- Conselho Supenor do Mlnlsténo PublICO Federal, em
constitucional; 2&) matéria criminal e controle exter- sessAo de 10 de dezembro de 1999 (Ata anexa).
no da atividade policial; 3·) consumidor e ordem O custo mensal correspondente à criaçAo dos
econOmica; 4&) meio ambiente e patrimOnio cultu- cargos e das funçOes comissionadas mencionados
ral; 5&) patrimOnio público e social; e 6&) comunida- neste projeto de lei é de R$447.151 ,52 (quatrocentos
des indlgenas e minorias; a Vi- e quarenta e sete mil, cento e cinqOenta e um reais e
ce-Procurado~a-Geral d~ República;, a V!- cinqüenta e dois centavos) em maio de 2000, cujos
ce-Procuradona-Geral ~Ie~toral, bem assim a reall- recursôS- estio assegurados no orçamento do Minis-
zaçAo ~os concu~os publlcos. ~ara Procur~dor da tério PL1blico Federal a partir deste ano.
República, que eXigem a partlclpaçao efetiva dos
Subprocuradores-Gerais da República. CRlA~ DE~ DE SUBPROCURADOR-GERAI..

No caso especifico do Ministério Público Federal, Qt\ REPlB..ICA
o Conselho Superior é composto de 10 (dez) mem
bros, todos Subprocuradores-Gerais da República. A
Corregedoria-Geral é dirigida pelo Corregedor-Geral,
nomeado dentre os Subprocuradores-Gerais da Re
pública. Da mesma forma as Cêrnaras de Coordena
çao e Revisao deveria ser coordenadas, obrigatoria
mente, por Subprocuradores-Gerais da República,
além de exigir a participaçAo de outros 2 (dois) mem
bros efetivos, preferencialmente integrantes da mes
ma categoria.

Vale ainda ressaltar a movimentaçao pro
cessual nos gabinetes dos Subprocuradores-Gerais
em 1998 e em 1999, conforme apresentada no qua
dro abaixo:

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
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'T"':"I~. o) CI,n". a:~~ S~:!t:l."l.nJ. ,. Didri~ de prna-M dll
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~"'r.'" H_ ·":" 'l"'t'I:::~olCmh'U", ..'dil:;iO.1\.~11u..:Ju ....l.W 1M'.:ar." d
:'1" ~.'l. ""f.. ""=l~":'.uo':::m,,,,~ oi ~:mcw. lJJ. ~'\iUJl:ICI\~·~
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:ur:woreo Rt.- .... i\ct>u........ 111111......01111•...."..,.'._.
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:'U.lC:&: IIe r'::'rlo"'-:"IoIftI~ .;n \h"I"ll.or.n PU"Ilt.il F~.:c."r.II. u c.'"~ :.,
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":lllllf'lotern, ~.."~"."I\~"'~:'h:•• •...l"llW..r 1 .unk:n:.:. ~J UualMI:.IdL' .0:
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R1I'h Jn '~'h. li; Rd.&!tW'2. "'II"CU I' R.::.:ntll' Ib (\..,II\\od, UI: j;:.~

.,u(ntn AtimUtt"''''\n. :1f.t!"ftI'bftdU 11 :IfUW,:aftl.:n:,' .,,"'" JUIM. p .

.;w r",:\4.'f:L'l :1,' .arr.K".,.D JI....·l"1 tw. ':J ""''''JI.I''~ :1\...
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:~.. ~1....'U.2>. ,,-....no OutlCl • P:wla CóIlIlllCll ~ue 'U""''''lMl .,
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_'••~_ !lklu::ç".... ,j,:~ ... ~hn...., rol':>l...

~~:.uUl=QJ;U:~..~~=~~~:
'..>. Rcl-. C"".. p~:oJa Cano!K& o...-u5a: () Coneiho. ~ oll1.'
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'"m F._. I/W 1\0: <eM ",. .It "", " ........ ....v- ti

'OoJl<tt(in. _"""'.......... Df-~fIt,."""""•.
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~<1T\IIlIlO. lforoWo S<IMp. 0.1-.C~ hIil. C_
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- '.l<r.uolo .n JllnrML lIlNIÍlIL oC~ IW
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~99)" fICOl1l \w,a o C~"- P:lll1o loIeT~ An
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GER.\LDO BRl'l)SIRO.~ .\:\TOStO FF.R.'I:-\:\1:0. H~.
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~ft':lnh ~n(U,"II' FmtIMO. D.:b2 C",f\c:J". PJu:o C~l..t::\......... r.:.:." t.l~
TJNI. a,lMID Cimel, WõlJfICf ~'.1U1Ia. t HIo"!..'ft11.1 ."~:,·l:. "'0 j

rr':·.lt:&:l'k:lõI.lIl .ic..~·Pn",,~I(Q(.:.a i&:ruj:lllQ, Dt'u:(Ir ri..n.',:"
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§ 2Q A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentaçêo à Cêmara dos Deputados de projeto
de lei subscrito por, no mfnimo, um por cento do elei
torado nacional, distribufdo pelo menos por cinco es
tados, com não menos de três décimos por cento
dos eleitores de cada um deles.

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

TITULO IV
Da Organlzaçlo doa Poderes
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA e) criaçAo, estruturaçAo e atribl:JiçOes dos mi-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS nistérios e órgãos da administraçAo pllblica;

LEGISLATIVOS - CeDI f) militares das Forças Armadas, seu regime ju-

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA rrdico, provimento de cargos, promoçOes, estabilid.
DO BRASIL -1998 de, remuneraçAo, reforma e transferência para a re

serva.
* Allnea f 8Cf8SCíd8 pela Emenda Constitucional na 18, de
5-2·1998.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Du Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Cêmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República,
ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superi
ores, ao Procurador-Geral da República e aos cida
dlos, na forma e nos casos previstos nesta Consti
tuiçAo.

§ 1Sl São de iniciativa privativa do Presidente
da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos pC!.

blicos na administraçAo direta e autárquica ou au
mento de sua remuneraçAo;

b) organizaçAo administrativa e judiciária ma
téria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da admlnistraçAo dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios,
NU regime jurfdico, provimento de cargos, estabili
dade e aposentadoria;

* AlI".. c com reclaç40 d8d8 peIB Emends Constitucional

17"18, de 5-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública da União bem como normas gerais para
a organizaçAo do Ministério PC!blico e da Defensoria
Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territó
rios;

CAPITULO IV
Du Funç6el Euenela" à Justiça

SEçAOI
Do Mlnlat6r1o Pa'íbllco

M. 127. O Ministério Público é instituiçAo perma
nente, essencial à função jurisdicional do Estado, in
cumbindo-lhe a defesa da ordem jurfdica, do regime de
mocrático edos interesses sociais e individuais indispo
nfveis.

§ 1Sl Sêo princlpios institucionais do Ministério
Público a unidade, a indivisibilidade e a independên-
cia funcional. .

§ 2ll Iv:J Ministério Público é assegurada autonomia
funcional eadministrativa, podendo, observado o dispos
to no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criaçêo eex
tinção de seus cargos e serviços auxiliares, provel1d<><)e
por concurso pÚblico de provas ou de provas e tftulos, a
poIftica remuneratória e os planos de carreira; a lei dispo
rá sobre sua organizaçAo e funcionamento.

* § 2fJ com l8daç!o d8da pela Emends Constitucional ".
19, de 4-6-1g98.

§ 3A O Ministério Público elaborará sua proposta
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias.

LEI COMPLEMENTAR NR 75, DE
20 DE MAIO DE 1993

DispOe sobre a Organlzaçlo, ..
Atrtbulç6M e o Estatuto do Mlnle*lo
P6b11co da Unilo. I
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TITULO I
Das Disposições Gerais

CAPiTULO I
Da Deflniçlo, dos Princípios e das

Funções Institucionais

Art. 1A O Ministério Público da União, organiza
do por esta Lei Complementar, é instituição perma
nente, essencial à função jurisdicional do Estado, in
cumbindo-lhe a defesa da ordem jurrdica, do regime
democrático, dos interesses sociais e dos interesses
individuais indisponrveis.

Art. 2A Incubem ao Ministério Público as medi
das necessárias para garantir o respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevãncia pública aos di
reitos assegurados pela Constituição'Federal.

CAPiTULO 11
Dos Instrumentos de Atuaçlo

Art. 6R Compete ao Ministério Público da
União:

I - promover a ação direta de inconstitucionali
dade e o respectivo pedido de medida cautelar;

11 - promover a ação direta de inconstituciona
lidade por omissão;

111 - promover a argaição de descumprimento
de preceito fundamental decorrente da Constituição
Federal;

IV - promover a representação para interven
ção federal nos Estados e no Distrito Federal;

V - promover, privativamente, a ação penal
pública, na forma da lei;

VI - impetrar habeas corpus e mandado de
segurança;

VII - promover o inquérito civil e
6

a ação civil
pública para:

a) a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção do patrimônio público e social,

do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artrs
tico, estético, hist6riço, turrstico e paisagrstico;

c) a proteção dos interesses individuais indis
ponrveis, difusos e coletivos, relativos às comunida
des indrgenas, à famrlia, à criança, ao adolescente,
ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;

'd) outros interesses individuais indisponrveis,
homogêneos, sociais, difusos e coletivos.

VIII - promover outras açOes, nelas incluldo o
mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora tome inviável o exerclcio dos direi
tos e liberdades constftucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidada
nia, quando difusos os interesses a serem protegi
dos;

IX - promover ação visando ao cancelamento
de naturalização, em virtude de atividade nociva ao
interesse nacional;

X- promover a responsabilidade dos executores
ou agentes do Estado de Defesa ou do Estado de sr
tio, pelos iUcitos cometidos no perroclo de sua dura
ção;

XI - defender judicialmente os direitos e inte
resses das populaçOes indrgenas, inclurdos os rela
tivos às terras por elas tradicionalmente habitadas,
propondo as açOes cablveis;

XII - propor ação civil coletiva para defesa de
interesses individuais homogêneos;

XIII - propor açOes de responsabilidade do for
necedor de produtos e serviços;

XIV - promover outras aç6es necessárias ao
exercrcio de suas funçOes institucionais, em defesa
da ordem jurrdica, do regime democrático e dos inte
resses sociais e individuais indisponrveis, especial
mente quanto:

a) ao Estado de Direito e às instituições democrá-
ticas;

b) à ordem econOmica e financeira;

c) à ordem social;

d) ao patrimônio cultural brasileiro;

e) à manifestação de pensamento, de criação,
de expressão ou de informação;

f) à probidade administrativa;

g) ao meio ambiente.

XV - manifestar-se em qualquer fase dos
processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua
iniciativa, quando entender existente interesse em
causa que justifique a intervenção;

XVI- (vetado);

XVII - propor as açOes cabrveis para:

a) perda ou suspensão de direitos poUticos,
nos casos previstos na Constituição Federal;

b) declaração de nulidade de atos ou contratos
geradores do endividamento externo da União, de
suas autarquias, fundaçOes e demais entidades
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PROJETO DE LEI Nll 3.093, DE 2000
(Do Poder Executivo)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1il Ficam criados, para exerclcio na Agên
cia Nacional de Transportes - ANT, os empregos
públicos de nfvel superior de Regulador e de Analis-

Cria o Quadro de Pessoal da Agên
cia Nacional de Transportes e do Depar
tamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes.

(Apense-se ao Projeto de Lei n1l 1.615,
de 1999.)

Brasflia, 22 de maio de 2000

Excelentrssimo Senhor
Deputado Federal Michel Temer
Dignlssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF

Excelentrssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Cumprimentando-Q, tenho a honra de encami
nhar a Vossa Excelência para apreciação do Con
gresso Nacional, nos termos do art. 61, eaput, combi
nado com o disposto no art. 127, § 211, da Constituição
Federal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre a
criaçao de cargos de Subprocurador-Geral da RepCl
bUca, funções comissionadas e cargos efetivos no
âmbito do Ministério Público Federal, e dá outras
providências.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Respeitosamente, - Geraldo Brindeiro, Pro
curador-Gerai da República.
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controladas pelo Poder Público Federal, ou com re- do Procurador-Geral da República, em'qualquer 6r-
percussão direta ou indireta em suas finanças; gão da administração pública direta, indireta ou fun-

c) dissolução compulsória de associaçOes, in- dacional da União, que tenha atribuiçOes correlatas
clusive de partidos polrtlcos, nos casos previstos na as funçOes da Instituição.

Constituição Federal; § 2il A lei _as~r.arã a participação do Ministé-
d) cancelamento de concessão ou de permis- rio Público da União nos 6rgãos colegiados estatais,

são, nos casos previstos na Constituição Federal; federais ou do Distrito Federal, constitufdos para de-

e) declaração de nulidade <;Ie cláusula contra- fesa de direito~ ~ interesses relacionados com as
tual que contrarie direito do consumidor. funçOes da InstitUição.

XVIII- representar: .
.......................................................................................

a) ao órgão judicial competente para quebra
de sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefôni
cas, para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal, bem como manifestar-se sobre re
presentação a ele dirigida para os mesmos fins;

b) ao Congresso Nacional, visando ao exercf
cio das competências deste ou de qualquer de suas
Casas ou comissões;

c) ao Tribunal de Contas da União, visando ao
exerclcio das competências deste;

d) ao órgão judicial competente, visando à
aplicação de penalidade por infrações cometidas
contra as normas de proteção à infência e à juventu
de, sem prejulzo da promoção da responsabilidade
civil e penal do infrator, quando cabível;

XIX - promover a responsabilidade:

a) da autoridade competente, pelo não exerci
cio das incumbências, constitucional e legalmente
impostas ao Poder Público da União, em defesa do
meio ambiente, de sua preservação e de sua recu
peração;

b) de pessoas ffsicas ou jurldicas, em razão da
prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo
em vista a aplicação de sanções penais e a repara
çao dos danos causados;

XX - expedir recomendações, visando à me
lhoria dos serViços públicos e de relevância públi
ca, bem como ao respeito, aos interesses, direitos
e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando
prazo razoável para a adoção das providências
cabfveis.

§ 1Sl será assegurada a participação do Minis
tério Público da UniAo, como instituição observado
ra, na forma e na'" - ?ndições estabelecidas em ato



de 2000.

§ 3l1. O edital de cada órgão definirá as caracte
rrsticas de cada etapa do concurso público, os re
quisitos de escolaridade, formaçao especializada e
experiência profissional, critérios eliminatórios e
classificatórios, bem como eventuais restrições e
condicionantes.

§ 42 Poderá ainda fazer parte do concurso,
para efeito eliminatório e classificatório, curso de for
mação especrfica.

Art. 4l1. O Poder Executivo disporá sobre as
atribuições especrficas, a estruturação, a classifica
ção e o respectivo salário dos empregos públicos de
que trata o art. 20, respeitados os limites salariais
definidos no Anexo 111.

Art. 5!l. A ANT e o Dinfra publicarao no prazo
de trinta dias após a promulgação desta lei a rela
ção nominal do pessoal absorvido nos seus qua
dros de pessoal especrfico e especial em extin
ção, bem como a tabela salarial dos respectivos
empregos.

Art. 6ll As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta dos orçamentos dos res
pectivos órgãos.

Art. 79. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasrlia, de

§ 3ll. O Cargo Comissionado a que se refere
este artigo, caracterizado pela complexidade e res
ponsabilidade, somente poderá ser ocupado por
servidor ou empregado com qualificação, capacida
de e experiência, na forma definida em ato do Poder
Executivo Federal.

§ 4° O preenchimento dos empregos públicos
e dos Cargos Comissionados referidos no caput
deste artigo deverá ser feito de forma gradual, ob
servando-se a disponibilidade orçamentária em
cada exercrcio e somente poderá ocorrer após a ex
tinção do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER, e das unidades do Ministério
dos Transportes que tiverem suas funçOes desloca
das para o Dinfra e para a ANT e da dissolução da
Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes
-GEIPOT.

Art. 3!l. A investidura nos empregos públicos
dos quadros de pessoal efetivo da ANT e do
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ta de Suporte à Regulação, os de nrvel médio de DINFRA dar-se-á por meio de concurso público de
Técnico em Regulação e de Técnico de Suporte à provas ou de provas e titulas, conforme disposto em
Regulação, os cargos efetivos de nrvel superior de regulamento próprio de cada órgão, observada a le-
Procurador, os Cargos Comissionados de Direção - gislação geral que trata do assunto no êmbito das
CO, de Gerência Executiva - CGE, de Asse~soria - agências reguladoras e da Administração Pública
CA, e de Assistência - CAS, e os Cargos Comissio- Federal qireta, autárquica e fundacional, respectiva-
nados Técnicos - eeT, constantes do Anexo I. mente.

. Art. 22 Ficam criados no Departamento Nacio- § 12 O concurso público poderá ser realizado
nal de Infra-estrutura de Transportes - DINFRA, os para provimento efetivo de pessoal em classes dis-
empregos públicos de nrvel superior de Especialis- tintas de um mesmo emprego público, conforme dis-
ta em Infra-estrutura de Transporte e os de nrvel ponibilidade orçamentária e de vagas.
médio de Técnico em Infra-estrutura de Transpor- § 2ll. O concurso público será estabelecido em
te e de Técnico de Suporte à Infra-estrutura de edital de cada órgáo, podendo ser constiturdo das
Transporte, e o Cargo Comissionado de Especia- seguintes etapas:
lista em Infra-estrutura de Transporte, constantes I 't .
do Anexo 11. - provas escn as,

§ 12 Os valores mrnimos e máximos dos em- 11- provas orais; e
pregos públicos e os valores do Cargo Comissiona- 111 - provas de mulo.
do de Especialista em Infra-estrutura de Transporte,
a que se refere o caput deste artigo, são os cons
tantes do Anexo 111.

§ 2ll. O Cargo Comissionado de Especialista
em Infra-estrutura de Transporte é devido exclusi
vamente a ocupantes de cargos ou empregos de
nrvel superior e será pago cumulativamente com
o salário ou vencimento do empregado ou servi
dor.
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ANEXO I

TABELA I
Agência Nacional de Transportes - ANT

Quadro de Pessoal Efetivo

Maio de 2000

EMPREGO PUBLICO QUANTITATIVO
Nivel Superior

Regulador 718
Analista de Suporte àRegulação 160
Subtotal 878

NfvelMédio
Técnico em Regulação 964 ,
Técnico de Suporte à Regulação 202
Subtotal 1.166

TOTAL 1.044

1_:_c_arg...o_de_Proc_urad_o_r ...f 6_1 '

TABELA II
Agência Nacional de Transportes - ANT

Quadro de Cargos Comissionados
CARGOSCOMDSmONADOS QUANTITATIVO

CD - Cargos Comissionados de Direçio
CDr 1
CDII 6
Subtotal 7

CGE - Cargos de Geltneia Executiva
COEI 8
COE 11 22
CGEIII 62
CGEIV 2
Subtotal 94

CA - Ca1'JoI de Aueuoria
CAI 20
CAn 8
CAIU 8

Subtotal 36
CAS - Cargos de Assistência

CASI 43
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CARGOSCOMISmONADOS QUANTITATIVO
CASII 34
Subtotal 77

CCT - Cargos de Comissionados Técnicos
CCTI 124
CCTU 107
CCTIII 82
CCTIV 63
CCTV 37
Subtotal o 413

TOTAL 627

ANEXOU

TABELA I
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DINFRA

Quadro de Pessoal Efetivo
EMPREGO PUBLICO QUANTITATIVO

Nível Superior
Especialista em Infra-estrutura de Transporte 1.051
Subtotal 1.051

Nível Médio
Técnico em Infra-estrutura de Transporte 728
Técnico de Suporte àInfra-estrutura de Transporte 850
Subtotal 1.578

TOTAL 2.629
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TABELA II
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DINFRA

Quadro de Cargos Comissionados de Especialista em Infra-estrutura de Transportes - CEIT
CARGOS COMISSIONADOS QUANTITATIVO

CEIT I 198
CEIT II 192
CEIT 111 138
CEIT IV 49
CEIT V 31

TOTAL 608

ANEXOID

TABELA I
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DINFRA

Limites de Salários para os Empregos Públicos
NlVEIS Valqr Mfnimo ValorMúimo

(RS) (RS)
Superior 1.890.00 5.680.00
Médio 488,00 2.200,00

TABELA 11
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DINFRA

Rcmuneraçlo dos Cargos Comissionados de Especialista em Infra-estrutura de Transportes
CARGOS COMISSIONADOS Valor(RS)

cm V 1.521,00
CEIT IV 1.111,50
CEIT 111 669,50
cm 11 590,20
CEIT I 522,60
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Mensagem nº 694

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias o texto do projeto de lei que "Cria o Quadro de
Pessoal da Agência Nacional de Transportes e do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans
portes".

Brasflia, 19 de maio de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

E.M. Interministe[ial nº18/MT/MP

BrasrJia, 17 de maio de 2000

Excelentrssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Submetemos à superior deliberação de Vossa
Excelência a anexa proposta de projeto de lei que
"Cria o Quadro de Pessoal da Agência Nacional de
Transportes e do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transporte~".

2. O Projeto em questão complementa o Projeto
de Lei nIl1.615, de 1999, enviado ao Congresso Nacio
nal por intermédio da Mensagem n1l 1.268, de 2 de se
tembro de 1999, que "Dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Transportes, do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, reestrutu
ra o Setor Federal de Transportes, e dá outras provi
dências", para definir os quadros de pessoal dos refe
ridos órgãos.

3. A presente proposta insere-se no delinea
mento estabelecido no Projeto de Lei nll 2.549, de
2000, encaminhado ao Congresso Nacional por in
termédio da Mensagem nll265, de 25 de fevereiro de
2000, que dispõe sobre a gestão de recursos huma
nos das Agências Reguladoras, e objetiva dar um
tratamento homogêneo ao assunto para todas as
instituições públicas criadas com o propósito de
exercer a função de estado de regul~o, além de
permitir a organização de órgão voltado para a ges
tão, operação e administração das infra-estruturas
de transportes.

4. Tendo em vista disposto nos arts. n~ 16 e 17
da Lei Complementar nll 101, de 4 de maio de 2000 
Lei de Responsabilidade Fiscal, é necessário que se
ressalte que os recursos financeiros para fazer face
às despesas de pessoal e custeio administrativo se
rão oriundos do Orçamento Geral da União, dentre os
destinados ao Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem - DNER, e ao Ministério dos Transpor
tes, referentes às unidades que tiverem suas funções
deslocadas para o Dinfra e para a ANT, que estão

sendo extintas, e à Empresa Brasileira de Planeja
mento de Transportes - GEIPOT, que estará sendo
dissolvida, além das receitas próprias das autarquias
que estão sendo criadas.

5. Em conseqOência, não haverá impacto orça
mentário-financeiro relevante no exercício de 2000 e
nos dois anos subseqüentes, uma vez que a implan
tação da ANT e do Dinfra será feita de forma gradual,
com a utilização dos recursos acima referidos, que
em 1998 foram da ordem de R$241,O milhões e em
1999 de R$218,4 milhões, enquanto que na Lei
Orçamentária do corrente ano estão previstos recur
sos da ordem de R$263,2 milhões. O quadro anexo
apresenta os valores estimados para os anos de
2000 a 2003.

6. Nada obstante, o disposto no § 411 do art. 211 do
Projeto de Lei, ora encaminhado, veda o preenchi
mento de qualquer emprego público ou cargo comis
sionado antes que o DNER e as unidades do MT que
tiverem suas funções deslocadas sejam extintos e o
Geipot dissolvido.

7. Estas são as razões, Senhor Presidente,
que nos levam a propor o encaminhamento da pre
sente proposta de Projeto de Lei ao Congresso Na
cional.

Respeitosamente,

ANEXO AEXPOSiÇÃO DE MOTIVOS
INTERMINISTERIAL Nll18/MT/MP,

DE 17 DE MAIO DE 2000

1. Síntese do problema ou da situação que recla
ma providências

O projeto de lei qUla cria a Agência Nacional de
Transportes - ANT, e o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes - DINFRA, em tramita~

ção no Congresso Nacional, não contempla a criação
de cargos e empregos necessários ao funcionamento
dessas duas unidades organizacionais.

2. Soluções e providências contidas no eJJto n(1;Ji"
mativo ou na medida proposta

A proposta em questão tem por objetivo criar
na futura ANT e no Dinfra o quadro dEi pessoal i1e'

cessário para sua efetiva implantação, à luz dos
principias de gestão de recul'$os humanos ;,~dúmdos

pelo Governo Federal.

3. Alterillativas exüstentes às med~da~pmposroe

Não se tem conhecimento de pr(ljeto em trami
tação nos êmbitos do Poder Legislativo e do Poder
Executivo que atenda à situação em !E;{ame.
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4. Custos
Não haverá impacto orçamentário-financeiro re

levante no exercício de 2000 e nos dois anos subse
qoentes, uma vez que a implantação da ANT e do Din
fra será feita de forma gradual, com a utilização dos re
cursos acima referidos, que em 1998 foram da ordem
de R$241,O milhOss e em 1999 de R$218,4 mllhoes,
enquanto que na Lei Orçamentária do corrente ano es
tão previstos recursos da ordem de R$263,2 milhOss.

5. Raz6es que justificam a urglncla
Harmonizar a gestAo dos recursos humanos da

Agência Nacional de Transportes e do Departamento
Nacional de ,Infra-Estrutura de Transportes com os
princIpios adotados pelo Governo Federal.

6. Impacto sobre o melo ambiente
Não há.

7. Slntese do parecer do órglo jurfdlco

Aviso nA 841 - C. Civil.

Em 19 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-8ecretério da Cêmara dos Deputados
Brasflia - DF
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República rela
tiva a projeto de lei que "Cria o Quadro de Pessoal da
Agência Nacional de Transportes e do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

PROJETO DE LEI N'l3.268, DE 2000
(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Dispõe sobre a Inscrlçlo no Exame
Nacional de Ensino Médio - ENEM.

(Apense-se ao Projeto de Lei nA 3.212,
de 2000.)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 111 É vedada a cobrança de qualquer taxa a

tftulo de inscrição no Exame Nacional do Ensino Mé
dio - ENEM, institufdo pela Portaria nA438, de 28 de
maio de 1998, do Ministério da Educação.

Art. 211 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Justlficaçlo

O Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM, a
ser realizado anualmente, foi institufdo pelo Ministério

da Educação pela Portaria nA 438, de '25 de maio de
1998, e objetiva avaliar o desempenho do aluno para
aferir desenvolvimento de suas competências funda
mentais ao exercfcio pleno da cidadania.

Diferentemente dO§i exames escolares comuns,"
o ENEM é constittúd<H:fe uma única prova, a ser reali
zada pelo aluno ao término da educação básica (ensi
no fundamental e médio), estando sua operacionali
zação a cargo do Instituto Nacional de Estudos e Pes
quisas Educacionais -INEP, conforme dispõe a por
taria que o criou.

Não queremos entrar aqui na discussão quanto
ao mérito e a forma de avaliação utilizada n'o referido
exame, questões que têm sido alvo de criticas por
parte das entidades estudantis e de docentes envolvi
dos diretamente com o tema.

Oportuno é destacar que as principais universi
dades brasileiras já manifestaram oficialmente inte
resse pela utilização dos resultados do Enem nos
seus processos de seleção, sendo que algumas es
tAo reservando vagas aos participantes que obtive
rem média maior ou igual a determinada nota; outras,
ainda, estAo substituindo a nota do vestibular pela
nota do Enem, conforme documento do MEC, à dis
posição na Internet.

Muito embora no art. 5A da portaria que cria o
Enem, o Ministério da Educação estabeleça que a
participação dos estudantes egressos do ensino mé
dio no exame é voluntária, se considerarmos que a
maioria das instituições de ensino superior do Pafs
estão adotando o Enem em seu processo seletivo, o
estudante que desejar ingressar nos cursos das refe
ridas instituições estará, necessariamente, obrigado
a participar do exame, nao cabendo aqui, portanto,
que se falar em participação voluntária.

Entretanto, a inscrição para o referido exame
exige o pagamento de uma taxa de inscrição, no va
Iarde R$25,OO (vinte e cinco reais), conforme previs
to no art. 60 da Portaria n!l6, de 25 de janeiro de
2000, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais - INEP, fato que, indiscutivelmente,
impossibilita os já excluIdos de tantos direitos e privi
légios, exatamente a camada mais carente de nosso
povo, merecedor de atenção especial do Poder PÚ
blico, de participar do Enem, impossibilitando, con
seqUentemente, ao Estado identificar se estes estão
recebendo ensino médio de qualidade inferior da
queles que podem pagar a escola particular e seu
exame nacional.

Isto posto, oferecemos esta proposição visando
impedir que seja cobrada do estudante qualquer taxa
a tftulo de inscrição no Enem, garantindo a gratuidade



PORTARIA Nll 438, DE 28 DE MAIO DE 1998

O Ministro de Estado da Educação e do Despor
to, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, pa
rágrafo único da Constituição Federal, e consideran
do o disposto no art. 6ll da Lei nIl4.024, de 20 de de
zembro de 1961, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n1l9.131, de 24 de novembro de 1995, resolve:

Art. 111 lnstituir o Exame Nacional do Ensino Mé
dio - ENEM, como procedimento de avaliação do de
sempenho do aluno, tendo por objetivos:

I - conferir ao cidadão parêmetro para au
to-avaliação, com vistas à continuidade de sua for
mação e à sua inserçAo no mercado de trabalho;

" - criar referência nacional para os 13gressos
de qualquer das modalidades do ensino médio;

111 - fornecer subsrdios às diferentes modalida
des de acesso à educaçêo superior;

IV - constituir-se em modalidade de acesso a
cursos profissionalizantes p6s-médio;

Art. 211 A prova do Enem avaliará as compet~nci

as e as habilidades desenvolvidas pelos examinandos
ao longo do ensino fundamental e médio, imprescindr
veis à vida acadêmica, ao mundo do trabalho e ao
exercrcio da cidadania, tendo como base a matriz de
competências especialmente definida para o exame.

Parágrafo único. São as seguintes competências
e habilidades a serem avaliadas:

I - demonstrar domrnio básico da norma culta
da Ungua Portuguesa e do uso das diferentes lingua
gens: matemática, artrstica, cientrfica, entre outras;

11 - construir e aplicar conceitos das várias áreas
do conhecimento para compreensao de fenõmenos
naturais, de processos hist6rico-geográficos, da pro
dução tecnológica e das manifestações artrsticas;

111 - selecionar, organizar, relacionar, interpretar
dados e informaçOes representados de diferentes for
mas, para enfrentar situações-problemas segundo
uma visão crrtica, com vistas à tomada de decisões;
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dos exames e o acesso de todas as camadas sociais IV - organizar informações e conhecimentos
no processo. disponIYeis em situações concretas, para a constru-

Com esta iniciativa acreditamos estar contri- <;ao de,argumentaçOes consistentes;
buindo para a construçAo de uma educação mais V - recorrer aos conhecimentos desenvolvidos
democrática. na escola para a elaboração de propostas de inter-

Sala das Sessões, 21 de junho de 2-000. _ venção solidária na reali~ade, considera~do adiversi-
Deputado Agnel Queiroz. - dade soclocultural como Inerente à condição humana

no tempo e no espaço.
LEG/SLAçAO CITADA ANEXADA PELA Art. 311 O Enem será realizado anualmente, com

COORDENAÇAo DE ESTUDOS aplicação descentralizada das provas, observando as
LEGISLATIVOS - CeDI disposições contidas nesta portaria e em suas nor

mas complementares.
Parágrafo único. O Enem será inicialmente rea

lizado em todas as capitais dos estados, no Distrito
Federal e nas cidades com densidade significativa de
matrrculas no ensino médio, expandindo-se, sua apli
cação gradualmente.

Art. 411 Oplanejamento e aoperacionalização do
Enem são de competência do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais -INEP, que deve
rá, também, coordenar os trabalhos de normatização,
supervisionar as ações de implementação, assim
como promover a avaliação contrnua do processo,
mediante articulação permanente com especialistas
em avaliação educacional, com as instituiçOes de en
sino superior e com as secretarias estaduais de edu
cação.

Art. 511 A participação no Enem é voluntária, cir
cunscrita aos egressos do ensino médio em qualquer
um de seus cursos, independentemente de quando o
conclurram, e aos concluintes da última série do ensi
no médio, também em qualquer uma das suas moda
lidades, podendo o interessado participar dos exa
mes quantas vezes considerar de sua conveniência.

§ 111 Dado o seu caráter opcional, os interessa
dos em participar dos exames pagarão uma taxa de
inscrição, cujo valor será fixado anualmente pelo
INEP, destinada ao custeio dos serviços pertinentes à
elaboração e aplicação das provas, bem como ao
processamento dos seus resultados.

§ 2Jl A participação no Enem conferirá ao exami
nando um Boletim de Resultados, contendo informa
ções referentes ao resultado global e ao resultado do
examinando, permitindo identificar sua posição relati
va ao total de participantes.

,Art. 611 O Inep, resguardado o sigilo individual,
estruturará um banco de dados e emitirá relat6rios
com os resultados do Enem, que estarão disponrveis
para as instituiçOes de ensino superior, para as secre
tarias estaduais de educação e para os pesquisado
res, visando ao aprofundamento e à ampliação de
análise de interesse da sociedade.
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Art. 7D. Os resultados individuais do Enem so- INDICAÇAo ND. 935, DE 2000
mente poderão ser utilizados, mediante a autorização (Do Sr. Marçal Filho)

expressa do candidato. Sugere ao Poder Executivo a elabo-
Parágrafo único. O Inep confirmará os dados raçlo e o envio ao Congresso Nacional

constantes do Boletim de Resultados apresentado de projeto de lei alterando a Lei nA 6.880,
pelo examinando sempre que solicitado. de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos

Art. 8AOS procedimentos, prazos, e demais as- Militares, para afastar a necessidade da
pectos relativos ao Enem, a inscrição dos interessa- prestaçlo dos sinais de respeito, pelos
dos em participar do exame e as normas complemen- subordinados, aos militares que estejam
tares serão estabelecidos pelo Inep, em portaria. com sua liberdade cerceada em razlo de

Art. 9D. Esta portaria entra em vigor na data da ordem judicial.
sua publicação, revogadas as disposições em contrá- (Publique-se. Encaminhe-se.)
rio - Paulo Renato Souza.

PORTARIA ND. 6, DE 25 DE JANEIRO DE 2000

Estabelece a Sistemática e Demais
Disposições para a Realizaçlo do Exame
Nacional do Ensino MédIo - ENEM, no
ano de 2000.

A Presidente do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais - INEP, no uso de suas atri
buições estatutárias e regimentais e tendo em vista o
disposto na Portaria Ministerial nD.438, de 28 de maio
de 1998, que instituiu o Exame Nacional do Ensino
Médio,

Resolve:
Art. 1D. Ficam estabelecidas, na forma dos Ane

xos I, 11 e 111 desta portaria, a sistemática e demais dis
posições para a realização do Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM, no ano de 2000.

Art. 2D. Esta portaria entrará em vigor na data da
sua publicação no Diário OfIciai da União. - Maria
Helena Gulmarles de Castro

ANEXO I

SISTEMÁTICA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME
NACIONAL DO ENSINO M~OIO NO EXERCfclO

DO ANO 2000

11- DAS INSCRIÇOES

Normas Gerais

Art. 6D. Poderão inscrever-se ao ENEM:
I - aqueles que se encontrem em qualquer uma

das situações definidas no art. 4D. desta portaria;
11- aqueles que efetuem o pagamento da taxa de

inscrição, no valor de R$25,OO (vinte e cinco reais).

Com fundamento no art. 113, inciso 1 e § 1° do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sugi
ro ao Poder Executivo a realização de gestões, atra
vés dos 6rgãos competentes, para que seja elabora
do e encaminhado, ao Congresso Nacional, um pro
jeto de lei, alterando a Lei nD. 6.880, de 9 de dezem
bro de 1980 - Estatuto dos Militares, afastando a
necessidade da prestação dos sinais de respeito,
pelos subordinados, os militares que estejam com
sua liberdade cerceada em razão de ordem judicial.

Recentemente, a revista latoÉ, publicada na pri
meira semana de março deste ano, noticiou que alguns
soldados da Polreia Militar do Acre (PM/AC) foram puni
dos porque deixaram de prestar continência para o
ex-Deputado Hildebrando Pascoal, coronel da reserva
remunerada da PMlAC, que se encontra sob prisão pre
ventiva, decretada por juiz competente, em razão da
aceitação de denúncia, apresentada pelo Ministério PÚ
blico, de seu envolvimento na prática de crimes de for
mação de quadrilha, de homicldios dolosos qualificados
e de tráfico i1lcito de substancias entorpecentes.

Segundo a rev~ta IstoÉ, guestionado a respeito
do fato, o Comandante-Geral da PM do Aere declarou
que "mesmo preso, o oficial nao perdeu a patente".

Embora sob o ponto de vista legal, o Coronel
Hildebrando, mesmo na reserva e sob prisão judicial,
não tenha sido destiturdo de sua patente, fazendo jus
às prerrogativas dela decorrentes, sob a 6tica da mo
ralidade, a punição desses soldados é extremamente
questionável, chegando mesmo a depor contra a ima
gem pública do 6rgAo militar que os puniu.

Embora o Coronel Hildebrando seja integrante
de uma força auxiliar e reserva do Exército, isto é, não
seja militar das Forças Armadas, caso venham a ter
as Forças Armadas um militar preso em um dos seus
aquartelamentos, essa situação se repetiria, causan
do os mesmos inconvenientes que ora ocorrem no
aquartelamento da Policia Militar do Acre, onde se
encontra o ex-Deputado Hildebrando Pascoal.



SUBSEÇÃO 11I
Das Leis

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

T[TULO IV
Da Organizaçlo dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissao da
Cêmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadaos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1° sao de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

II - disponham sobre:
a) criaçao de cargos, funções ou empregos pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, maté
ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes
soal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da Uniao e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria;

*Alfnea c com redação dada pela Emenda Constitucional rt>
18, de 5-2-1998.

d) organizaçêo do Ministério Público e da De
fensoria Pública da Uniao, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen-

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marçal Filho)

Requer seja encaminhada Indicação
ao Poder Executivo, sugerindo a elabora
ção e o envio, ao Congresso Nacional, de
projeto de lei, alterando a Lei n!l6.880, de
9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos
Militares, para afastar a necessidade da
prestaçlo dos sinais de respeito, pelos
subordinados, aos militares que estejam
com sua liberdade cerceada em razão de
ordem judicial.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex&, com fundamento no art. 113,

inciso 1 e § 1° do Regimento Interno da Cêmara dos
Deputados, que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a Indicação, em anexo, a qual sugere a elaboração
e o envio, ao Congresso Nacional, de projeto de lei,
alterando a Lei nA6.880, de 9 de dezembro de 1990 
Estatuto dos Militares, para afastar a necessidade da
prestação dos sinais de respeito, pelos subordinados,
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Para que nao seja ofendido o princípio da hie- aos militares que estejam com sua liberdade cercea-
rarquia, e para que se afaste a legalidade da exigên- da em razao de ordem judicial.
cia, por parte do militar preso em razao de ordem judi- Sala das Sessões, 9 de maio de 2000. - Depu-
cial, da prestação, pelos subordinados, dos sinais de tado Marçal Filho.
respeitos, previstos no regulamento pertinente, esta-
mos propondo que seja promovida uma alteração no LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
Estatuto dos Militares, afastando a necessidade da PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
prestação de continência, ou outros sinais de respei- LEGISLATIVOS - CeDI

to, para os militares que se encontrem na situação an- CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
teriormente descrita. DO BRASIL -1988

Em face do preceito insculpido no art. 1°, § 16,
inciso li, letra f, da nossa Carta Magna, a iniciativa de
leis que disponham sobre militares das Forças Arma
das, seu regime jurídico, provimento de cargos, pro
moçOes, estabilidade, remuneração, reforma e trans
ferência para a reserva é privativa do Presidente da
República.

Por essa razao, encaminho a presente indicação,
sugerindo a elaboração, pelo Poder Executivo, e o en
caminhamento para apreciação pelo Congresso Nacio
nal, de projeto de lei que proponha uma alteração na Lei
na 6.880, de 9 de dezembro de 1980, - Estatuto dos Mi-
litares, afastando a necessidade da prestação dos sina
is de respeito, pelos subordinados, aos militares que es
tejam com sua liberdade cerceada em razao de ordem
judicial, a fim de que nao venham as Forças Armadas a
sofrerdesgaste de sua imagem, junto à opiniao pública,
em decorrência de fato semelhante.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2000. - Depu
tado Marçal Filho.
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soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgãos da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju
ridico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transferência para a re
serva.

.. A/Inea f acrescida pela Emenda Constitucional rfJ 18, d9

05-2-1998.

§ 211 A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mlnimo, um por cento do eleitora
do nacional, distribuldo pelo menos por cinco Esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

LEI NA 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980

Dispõe sobre o estatuto dos MIlIta-
res.

TITULO I
Generalidades

CAPiTULO I
Disposições preliminares

Art. 111 O presente Estatuto regula as situaçOes,
obrigaçOes, deveres, direitos e prerrogativas dos
membros das Forças Armadas.

Art. 211 As Forças Armadas, essenciais à execu
ção da poIltica de segurança nacional, são constituldas
pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e desti
nam-se a defender a Pátria e a garantir os poderes
constituidos, a lei ea ordem. São instituições nacionais,
permanentes e regulares, organizadas com base na hi
erarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do
Presidente da República e dentro dos limites da lei.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N2 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Cl
mara dos Deputados.

TITULO IV
Das Proposições

CAPiTULO 11I
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução rfJ10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, 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 co
missOes acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 111 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

.. Alterado pera DlArio da CAmara dos Deputados, porAto

dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacio

nal d9 2 d9 outubro de 1995.

§ 2.0 Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no DIário
do Congresso NacIonal e encaminhadas às Comis
sões competentes;

..AI9nlcbp8I'8 DI6rIo da CAmara dos Deputados.porAto dos
Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacionalde
2 de outubro de 1995.

11- O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

JII - se a comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Cêmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serao aceitas proposiçOes que objeti
vem:

a) col1sulta a comissão sobre interpretação e
aplicaçao dé lei;



CAPfTULO 111
Das Indicações

TfTULO IV
Das Proposições

RESOLUÇÃO Nll 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o deputado:

* Artigo alterado pela ResoluçAo n" 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, 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 co
missões acerca de determinado assunto, visando a

REQUERIMENTO
(Do Sr. Osmar Serraglio)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Ministério da Justiça, sugerin
do a criação de uma Delegacia da Policia
Federal em Umuarama - PRo

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExA, nos termos do art. 113, inciso

I e § 111, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, seja encaminhada ao Poder Executivo a indi
cação anexa, que apresenta sugestão para a criação
de uma Delegacia da Polfcia Federal na cidade de
Umuarama - PRo

Sala das Sessões, 8 de maio de 2000. - Depu
tado Osmar Serraglio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 26723

b) consulta a comissao sobre atos de qualquer Paraná, daquele Departamento,-para a instalação de
Poder, de seus órgãos e autoridades. uma Delegacia da PoHcia Federal na cidade de Umu

arama- PRo
~

Sala das Sessões, 8 de maio de 2000. - Depu
tado Osmar Serraglio.

INDICAÇAo Nll936, DE 2000
(Do Sr. Osmar Serraglio)

Sugere ao Poder Executivo, por in·
termédio do Ministério da Justiça, a ins
talação de uma Delegacia da Policia Fe
deral na cidade de Umuarama, Estado do
Paraná.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Exmll, Sr. Ministro da Justiça

Dirigimo-nos a V. ExA para expor e sugerir o
que se segue. '

A cidade paranaense de Umuarama, por sua
localização geográfica, no oeste do Estado, próxima
à fronteira do Brasil com o Paraguai, e não distante
da fronteira com a Argentina" situa-se numa posição
estratégica, em relação à posslvel prática de delitos
do âmbito federal. Têm sido comuns, ali, relatos de
ocorrências delituosas, relacionadas a essa faixa
fronteiriça, mormente quanto ao contrabando, à so
negação fiscal e ao tráfico de drogas, que são deli
tos cuja prevenção, apuração e repressao con
têm-se na esfera policial federal.

Essas questões, sabidamente, pela sua inci
dência, têm preocupado a população de Umuarama
e, também, a de toda a área fronteiriça daquela re
gião.

A cidade de Umuarama conta, atualmente,
com duas Varas de Justiça Federal, sem, contudo,
con~ar com nenhum órgão policial com competência
para desempenhar as atividades preclpuas de palr
cia judiciária federal.

Embora as policias estaduais ~cais estejam
dedicando considerável esforço na repressão des
ses crimes, reconhecidamente, a eficiência de sua
atuação não tem sido a desejável. Por isso, julga
rT)OS que a participação mais direta da Polfcia Fe
deral, em conjunto com as policias locais, traria
maiores beneficios à evolução da repressão a es
ses crimes, que se avolumam continuamente,
comprometendo sobremodo a segurança pública
da região.

I

Assim sendo, com essas considerações, vimos
sugerif a V. ExB- que sejam tomadas as necessárias
providências junto ao Departamento de Policia Fede
ral, em Brasflia, e à Superintendência Regional do



REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Bueno)
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elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da 1. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
Câmara. instituiu um procedimento operacional para avaliação

§ 1.11 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob- dos portadores de deficiência, com vistas ao reconhe-
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi- cimento do direito ao beneficio da Assistência Social,
dente e publicado no DiArio do Cong.....o Nacional. no valor de um salário minimo;

*Alterado para DLllrlo da Ctmara dos Deputados, porAto 2. Esta narmardenominada "Tabela de Dados
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso N8Cio- para Avaliação de Deficiência (Acróstico: Avalie-
na' de 2 de outubro de 1995. mos)", estabelece as situaçOes de enquadramento

§ 2.11 Na hipótese do inciso li, serão observadas dos portadores de deficiência, conforme as limitações
as seguintes normas:· que apontem uma incapacidade, em nlveis moderado

I - as indicações recebidas pela Mesa serão Ii- a extremo, que vão determinar a possibilidade de
das em súmula, mandadas à publicação no DiArio do concessão do beneficio;
Congresso N4Iclonal e encaminhadas às Comis- 3. Conforme observação constante do docu-
sOes competentes; mento, a pontuação, nas diferentes espécies de Iimi-

*AIlsmdopeta Di6rIo da CAmara doa Deputados, porAto dos tação, deve totalizar, pelo menos, 17 (dezessete)
Presidentes das Messs das duas Casss do Congresso Nscionsl de pontos, devendo registrar, no item "Aptidão para o
2 de outubro de 1995. Trabalho", a pontuação máxima (seis pontos), corres-

11 - o parecer referente à indicação será proferi- pondente à total incapacidade para qualquer tipo de
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da atividade;
Presidência da Comissão; 4. Tem-se recebido constantes queixas de por-

111-se a comissão que tiver de opinar sobre indica- tadores de deficientes e suas famflias, comprovada-
ção concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este mente carentes, dando conta de que a avaliação pro-
os tramites regimentais das proposições congêneres; movida pelo INSS é marcada por incompreenslvel ri-

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti- gor, que resulta, no mais das vezes, em vedação do
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à beneficio a pessoas que visivelmente não podem
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci- subsistir sem o concurso de sua famllia, nem tampou-
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere- co dispõem de recursos financeiros para arcar com as
ça projeto próprio à consideração da Casa; despesas mlnimas de sua subsistência.

V - não serão aceitas proposiçOes que objeti- Diante desse clamor dos portadores de defi-
vem: ciência carentes, encarecemos a V. EX- providências

a) consulta a comissão sobre interpretação e para a alteração da Tabela retro mencionada.
aplicação de lei; Sala das Sessões, 9 de maio de 2000. - Depu-

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer tado Rubens Bueno.
Poder de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N.II937, DE 2000
(Do Sr. Rubens Bueno)

Sugere ao Poder Executivo, por In
termédio do Ministério da Previdência e
Assistência Social, a alteração dos crité
rios para a avaliação de deficiência, com
vistas à concessio do beneficio assis
tencial aos portadores de deficiência.

(Publique~se. Encaminhe-se.)

Excelentlssimo Senhor Ministro da Previdência
e Assistência Social,

Dirigimo-nos a V. EX- para expor e requerer o
que se segue:

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à avaliaçio de de
ficiência, para efeito de conc888io do be
neficio assistencial.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 111, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. EX- seja encaminhada ao Poder Executivo a indi
cação em anexo, sugerindo alteração dos critérios de
avaliação de deficiência, para efeito da concessão do
benefrcio da Assistência Social.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2000. - Depu
tado Rubens Bueno.
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TrrULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO
DA
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mara dos Deputados.

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 26725

LEG/SLAçAO C/TADA ANEXADA PELA 111- se a comissão que tiver de opinar sobre in-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLAT/VOS - dicaçãa concluir pelo oferecimento de projeto, segui-

CeDI rá este os trâmites regimentais das proposiçOes con
gêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei,

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder de seus órgãos e autoridades.

CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o deputado:

* Artigo alterado pela Resoluçao no 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, 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 co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 14 Na hipótese do inciso I a indicação será ob
jeto de requerim~nto escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado ,no Diário do Congresso Nacio-
nal. '

* Alterado para Dlãrlo da Cêmara dos Deputados, porAto
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacio
nal de 2 de outubro de 1995.

§ 24 Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
SOes competentes;

*Alterado para Diário da CAmara dos Deputados, porAto
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacio
nal de 2 de outubro de 1995.

\I - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

INDICAÇÃO NA 938, DE 2000
(Do Sr. Confúcio Moura)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Meio Ambien
te, providências relativas à implantação
efetiva da Floresta Nacional do Bom Fu
turo.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentrssimo Senhor Ministro do Meio Ambi
ente,

Em 1988, foi criada no Estado de Rondônia a
Floresta Nacional do Bom Futuro, com área estimada
de 280 mil hectares (Decreto nA 96.188, de 21 de ju
nho de 1988). Tal unidade de conservação, subordi
nada e integrante da estrutura básica do então Institu
to Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (substitur
do pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis -IBAMA), nao saiu do
papel, de fato.

A referida Floresta não conta com fiscalização e
sequer existem placas de sinalização e demarcação
ffsica que delimite o seu espaço geográfico. Em razão
disso e da proximidade com o Projeto de Assenta
mento Buritis, os agricultores iniciaram incursões à
área, pensando tratar-se de terras devolutas da
União como mostravam mapas do Incra. Atualmente,
segundo informaçOes da Associação de Produtores
da Gleba Rio Pardo, existem na área destinada à Flo
na do Bom Futuro mais de duas mil famrtias, em uni
dades de 21 alqueires. Alguns desses posseiros lá
estão há mais de seis anos, com suas casas, pasta
gens, cafezais e roças de subsistência. Isso significa



RESOLUçAo N"17, DE 1989

TrTULO IV
Da. Proposlç6e.
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DA
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desmatamento, redução da biodiversidade e degra- Art. 3A Objetivando a finalidade técnica e econô-
dação dos demais recursos naturais. mica da Floresta Nacional do Bom Futuro, o Instituto

A manutenção do que resta dessa unidade de Brasileiro de Desenvolvimento Florestal poderá fir-
conservação, preservando os atributos naturais que mar convênios e contratos com entidades pClblicas e
motivaram a sua criação, requer medidas práticas e ur- privadas para a implementação do manejo dos seus
gentes. Considerando que o Poder Público municipal recursos naturais renováveis, bem como para a ex-
tem a seu favor a proximidade e, portanto, maior agili- ploraçAo nacional dos nAo-renováveis, obedecida a
dade operacional, e, ainda, a importência do engaja- legislaçAo em vigor.
mento da sociedade local em relação às questOes am- .
bientais, sugerimos que o Ministério do Meio Ambien- .
te, por meio do lbama, celebre convênio com a Prefei
tura do Municrpio de Buritis, RondOnía, onde está situ
ada a citada Flona, com o objetivo de demarcação dos
limites, colocação de placas de sinalizaçAo e fiscaliza
çIo contfnua daquela área. Tal convênio, aliás, encon
tra amparo no próprio Decreto 96.188188 (art. 3A).

Contamos com as providências do Ministério do
Meio Ambiente para que a Floresta Nacional do Bom
Futuro atinja aos objetivos propostos de uso múltiplo,
com a implementação do manejo dos seus recursos
naturais renováveis e a exploração racional dos nAo
renováveis.

Sala das SessOes, 9 de maio de 2000. - Depu
tado Confúclo Moura.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Confúcio Moura)

Requer o envio de Indlcaçlo ao MI
nistério do Melo Ambiente, relativa • Im
plantaçlo da Floresta Nacional do Bom
Futuro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1A, do Regi

mento Interno da Camara dos Deputados, requeiro a
V. ExA seja encaminhada ao Ministério do Meio Ambi
ente a indicação em anexo, sugerindo providências
relativas á implantação efetiva da Floresta Nacional
do Bom Futuro.

. Sala das Sessões, 9 de maio de 2000. - Depu
tado Confúclo Moura.

LEGISLAçAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

DECRETO NJl96.188, DE 21 DE JUNHO DE 1988

. Cria, no Estado de Rond6nla, a Flo
resta Nacional do Bom Futuro, com IIml
.. que especifica, e dj outras provld'n
elas.

CAPITULO 111
Das Indlcaç6es

Art. 113. Indicaçêo é a proposiçAo através da
qual o deputado:

* Artigo BIterado pela Resoluç40 no 10 de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gasta0,
ou oenvio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missOes acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
CAmara.

§ 1" Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no DIArlo do Congresso Nacio
nal.

*AIterBdopara Dltrlo da CAma... dOi DeputadOl, porAto
doa Presidentes dtJs Me.sss dtJs duas casas do Congresso Nacio

nal de 2 de outubro de 1995.

§ 2" Na hipótese do inciso 11, serlo observadas
as seguintes normas:

I - as indicaçOes recebidas pela Mesa seria li
das em sllmula, mandadas à publicaçlo no DIAIio do



rlrULOIV
Das Proposlç6es

CAPiTULO 111
Do Indicaç68s

Art. 113. Indicação é a proposiçêo por meio da
qual o Deputado:
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Congresso Nacional e encaminhadas às comissões narn-se visrveis, nao só pela alta administração do Minis-
competentes; tério da Educaçao, como também, pelos diversos esta-

* Alteradopara Olllrlo da CAm.ra dos Deput8dos, porAto belecimentos de ensino dispersos pelo Pais.
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Cong18SSO Nscio- Este é, por exemplo, o caso do modelo de uni-
na/ de 2 de outubro de 1995. versidade pública implementado na Capital, que viria,

11 - o parecer referente à indicaçêo será proferi- em muitos de seus aspectos, a ser aproveitado pelas
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da demais universidades brasileiras.
Presidência da Comissão; A criação de um Cefet no Distrito Federal represen-

111 - se a comissão que tiver de opinar sobre in- taria a presença de uma nova unidade de ensino, criada
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui- com o propósito de inovar no campo da educaçao, em
rá este os tramites regimentais das proposições con- especial no setor tecnológico, no que, certamente, resul-
gêneres; taria na possibilidade, ainda, de termos uma instituição

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti- que venha a funcionar como laboratório para se expan-
do, o Presidente da Camara, ao chegar o processo à mentar novas técnicas e métodos de ensino, envolvendo
Mesa, determinará o arquivamento da indicaçêo, ci- com especial atenção a comunidade local.
entificando-se o Autor para que este, se.quiser, ofere- Asemelhança da UnB, um Cefet, localizado no
ça projeto próprio à consideração da Casa; Distrito Federal, representaria um importantrssimo

V - não serão aceitas proposiçOes que objeti- instrumento para a polftica educacional brasileira,
vem: além de contribuir positivameAte para a formação de

a) consulta a comissão sobre interpretação e milhares de jovens candangos, que assim teriam um
aplicaçêo de lei; novo campo de formação e atuaçêo profissional.

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer Na ~rteza de que a presente prop?sta merece-
Pode~ de seus órgãos e autoridades. rá a especial atençêo de Vossa ExcelênCia e do corpo

, técnico deste Ministério, que de certo saberá reco-
................o 0 ••••••• 0 o.. 0 •• 0 o o............ nhecer a importancia da formação profissional da ju-
.. ventude da Capital Federal, desde já contamos com o

INDICAÇAo N1l939, DE 2000 acatamento e adoção das providências necessárias e
(Do Sr. Paulo Octávio) efetivas ao acolhimento da proposta ora formulada na

Sugere ao Poder Executivo, por in. presente indicação.
term6dlo do Ministério da Educaçlo, a Sala das Sessões, 9 de maio de 2000. - Depu-
criaçlo de um Centro Federal de Educa. tado Paulo Octávio.
çlo Tecnológica no Distrito Federal. LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

(Publique·se. Encaminhe-se.) COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATlVOS-

Excelentrssimo Senhor Ministro, CeDI
O Distrito Federal, embora disponha de uma ex- REGIMENTO INTERNO

celente universidade pública, não conta, até os dias ,DA
de hoje, com um Centro Federal de Educaçêo Tecno- CÂMARA DOS DEPUTADOS
lógica, instrumento de formação técnica de grande
importancia no sistema educacional brasileiro. RESbLUçAo N1l17, DE 1989

Esta, Senhor Ministro, é uma lacuna que precisa Aprova o Regimento Interno da ct·
e deve ser preenchida. mara dos Deputados.

Inicialmente, há de se considerar que é no Dis- ..
trito Federal que se experimenta, com maior possi
bilidade de sucesso, novos métodos e sistema edu
cacionais, além do incremento de atividades econô
micas nAo poluentes, com destaque para o setor de
informática.

De fato, algumas das experiências educacionais
realizadas em Brasflia, devido à sua maiorvisibilidade,
foram aproveitadas pelo Ministério da Educaçêo e re
produzidas no restante do Pars. Tais inovaçOes tor·
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* Artigo alterado pela Resolu~ rf' 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência,
a realizaçao de ato administrativo ou de gestão, ou o en
vio de projeto sobre amatéria de sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais comis-
sões acerca de determinado assunto, visando a elabo
raçAo de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 111. Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário do Congresso Nacional.

*Alterado p8I1J Dlirlo da CAmara de- Deputados, por Ato
dosPresidentes das Mesasdas duas essas do Congresso N8CÍOII81
de 2 de outubro de 1995.

§ 2A Na hipótese do inciso li, serao observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às comissões
competentes;

*Atterado para Dlirlo da ctmara da. Deputados, por Ato

dos Pr8Bidentes das Mesas das duas essas do Congresso Nscionsl
de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os tramites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
M~sa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V- não serao aceitas proposiçOes que objetivem:
a) consulta à Comisdo sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇAo NR 940, DE 2000
(Do Sr. Osmar Serraglio)

Sugere ao Pod.r Executivo, por In
t.nn6dlo do Mlnlstjrlo da Fazenda, provi
dências para acettaçlo de propostas de
seguro de vida de policiais pela S....
Caixa Seguros.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentrssimo Senhor Min ~tro de Estado da
Fazenda,

A Sasse Caixa Seguros é uma seguradora que,
por pertencer à Caixa EconOmica Federal e utilizar
sua ampla rede de agências como ponto de captação
de propostas junto a pessoas fisicas, tem como clien
tes ou público alvo uma amostra significativamente
representativa da classe média nacional. Assim, po
de-se encontrar em seus cadastros componentes de
categorias profissionais, como servidores de todas as
esferas de poderes, pequenos e médios comercian
tes e industriais, profissionais liberais, mutuários do
Sistema Financeiro da Habitação e do Sistema Brasi
leiro de Poupança e Empréstimo etc.

Há, entretanto, uma categoria profissional que
vem sendo discriminada, por meio de recusa sistemá
tica das propostas de seguro de vida apresentadas
por seus componentes, sejam ou não clientes da Cai
xa EconOmica Federal. Trata-se dos policiais, civis ou
militares. Estes cidadãos - os agentes da lei - podem
ter suas propostas aceitas por algumas seguradoras
privadas, com as quais dificilmente têm ou podem ter
algum vinculo, mas nao encontram interesse naquela
em que seria de se esperar.

Assim, sugerimos a Vossa Excelência que a~o

te as providências cabrveis para que a Sasse Caixa
Seguros passe a analisar com critérios técnicos a
contratação de seguros de vida para os cidadãos que
tenham como profisdo a atividade policial, ao invés
de negar a prlorl suas propostas.

Aaeditamos que a atuação da Sasse Caixa se
guros neste segmento teria o efeito de aprimorar~ mer
cado segurador, uma vez que o seu porte, SSSOCIado à
capilaridade de agências e modalidades de crédito da
caixa EconOrnica Federal, acarretaria significativo im
pacto na oferta, reduzindo os valores dos prêmios.

Sala das SessOes, 8 de maio de 2000. - Depu
tado Osmar Serragllo.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Osmar Serraglio)

Requer o envio de Indlcaçio ao Po
der Executivo, relativa à prática discrimi
natória pela Seguradora Sane, da Caixa
Econômica Federal.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 111., do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. EX- seja encaminhada ao Poder Executivo a indi
cação em anexo, sugerindo que a Seguradora Sasse
passe a segurar a vida de policiais.

Sala das SesSOes, 8 de maio de 2000. - Depu
tado Osmar S8rraglio.
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LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à

CeDI Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-
REGIMENTO INTERNO entifi~ndo-se o.Autor pa~a que este, se quiser, ofere-

DA ça projeto próprio à consideração da Casa;
CÂMARA DOS DEPUTADOS V - não serão aceitas proposições que objeti-

vem:
RESOLUÇÃO N2 17, DE 1989 a) consulta a comissão sobre interpretação e

Aprova o Regimento Interno da Ci- aplicação de lei;
mara dos Deputados. b) consulta a comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

TITULO IV

Das Proposições

CAPITULO 111

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resoluçáo rf' 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência,
a realjzação de ato administrativo ou de gestao, ou o en
vio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais comis-
sões acerca de determinado assunto, visando aelabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1A Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

* Allerado para Diário da ~mara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas casas do Congresso Nacional
de 2 de outubro de 1995.

§211 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação"'o Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às comissões
competentes;

*Alterado para Diário da Clmara dos Deputados, por Ato
dosPresidentes das Mesasdasduas Casas do Congresso Nacional
de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável acritério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os tramites regimentais das proposições con
gêneres;

INDICAÇÃO N1l941, DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)

Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, a extensão
da Campanha de Vacinação contra a Gripe
para toda a população brasileira.

(Publique-se: Encaminhe-se.)

Excelentfssimo Senhor Ministro da Saúde,
Tendo em vista o sucesso obtido com a vacina

ção de idosos contra a gripe, que resultou, no ano de
1999, na diminuição de 6% das internaçOes por pneu
monia nesta faixa etária em relação ao observado em
1998, sugerimos avaliar a conveniência de possibili
tar o acesso a este esquema de vacinação para o res
tante da população brasileira.

Considerando os enormes beneficios alcança
dos até o momento, acreditamos que a redução de
agravos conseqOentes à gripe compensará larga
mente o esforço e o investimento em mais esta ação.
Além de evitar as posslveis complicações clinicas, a
diminuição dos casos de gripe reduzirá ainda as au
sências à escola e ao trabalho.

Ao mesmo tempo, cumprimentamos V. Exa.
pela concretização desta brilhante iniciativa, que be
neficiou tantos milhões de idosos do pais.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Marçal Filho.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marçal Filho)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à extensão da
Campanha de Vacinação contra a Gripe
para toda a população brasileira.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1A

, do Regi
mento Interno da Camara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi-



RESOLUÇÃO NQ 17, DE 1989

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
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cação em anexo, sugerindo a extensão da Campa- 11 - o parecer referente à indicação ·será proferi-
nha de Vacinação contra a Gripe para toda a popula- do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
ção brasileira. Presidência da Comissão;

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu- 11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi-
tado Marçal Rlho. cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA os trâmites regil1]9ntais-ctas-proposições congêneres;
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti-

CeDI do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

TfTULO IV
Das Proposições

CAPfTULO 11I
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução~ 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, 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 Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1QNa hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

*Alterado para 0IMI0 M CImMII 00. DeputIIdos, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Mesas do Congresso NacionsI
de 2 de outubro de 1995.

§ 212 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário dll Clmara dos DeputIIdDs, porAto
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congf9SS0 Nacional
de 2 de outubro de 1995.

INDICAÇAo N~942, DE 2000
(do Sr. Marçal Filho)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Justiça, a in
clusão dos servidores integrantes da car
reira de Policial Rodoviário Federal no rol
de beneficiários da gratificação assegu
rada pela Medida Provisória nl2 2.009-2,
de 11 de fevereiro de 2000.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Justiça,

A Constituição Federal, em seu art. 144, caput,
atribuiu relevantes incumbências aos órgãos inte
grantes do sistema nacional de segurança pública.
Com efeito, a Carta Política preconiza como missões
essenciais das instituições de segurança a preserva
ção da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio. Dessa forma, fica patente o desígnio
constitucional de prover-se o País de um adequado
sistema de segurança pública, com a criação de ór
gãos especializados para o desempenho das ativida
des policiais que competem ao Estado.

Nesse contexto normativo é que se insere a su
gestão contida na presente Indicação.

Assistimos perplexos ao brutal e alarmante
crescimento dos índices de criminalidade e de toda
espécie de infrações comprometedoras da ordem pú
blica nacional. Os delitos de trânsito figuram com des
taque nas estatísticas que refletem a precariedade do
sistema de segurança pública estatal. O número de



Senhor Presidente,

TíTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições

Democráticas

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Justiça a inclu
são dos servidores integrantes da carrei
ra de Policial Rodoviário Federal no rol
de beneficiários da gratificação assegu
rada pela Medida Provisória n2 2.009-2,
de 11 de fevereiro de 2000.

Nos termos do art. 113, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelên
cia que seja enviada ao Poder Executivo a Indicação,
em anexo, sugerindo a adoção de providências com o
objetivo de ser efetivada a inclusão dos servidores in
tegrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal no
rol de beneficiários da gratificação assegurada pela
Medida Provisória n2 2.009-2, de 11 de fevereiro de
2000.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Marçal Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

Diante desse quadro e considerando a rele
vância das prescrições constitucionais sobre a segu
rança pública, sugerimos a Vossa Excelência que
sejam efetuados estudos destinados a possibilitar a
inclusão dos servidores da carreira de Policial Rodo
viário Federal no rol de beneficiários da gratificação
assegurada pela Medida Provisória nQ 2.009, de 11
de fevereiro de 2000, e adotadas providências para
implementar o cumprimento das decisões judiciais
sobre a matéria, desde que transitadas em julgado,
como a referente à Apelação Cível nQ 43.711-AL, jul
gada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 52
Região.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Marçal Filho.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO N2 , DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)
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'"acidentes em rodovias federais, com feridos e vítimas Apelação provida. Sentença Reforma-

fatais, tem apresentado aumento significativo. Assim, da." (Transcrição parcial do acórdão).
especificamente no que toca à segurança nas rodovi
as federais, o aprimoramento da Polícia Rodoviária
Federal figura como prioridade a ser atingida e pre
servada. Esse aprimoramento, além da realização de
investimentos em recursos materiais, passa, neces
sariamente, pela melhora das condições salariais dos
integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal,
almejando estimular o desempenho eficaz de suas
atribuições. Dessa forma, torna-se incompreensível a
determinação governamental, concretizada na Medi
da Provisória n22.009-2, de 11 de fevereiro de 2000,
que exclui do rol de beneficiários da concessão da
Gratificação por Operações Especiais os ocupantes
dos cargos efetivos de Policial Rodoviário Federal,
assegurando a percepção da citada vantagem,
tão-somente, aos serVidores da Carreira Policial Fe
deral. Sucede, entretanto, que os policiais rodoviários
federais, por força do Decreto-Lei n21.n1, de 20 de fe
vereiro de 1980, já tinham sido contemplados com a ou
torga da Gratificação por Operações Especiais que,
posteriormente, em função de equivocada aplicação da
Lei n27.923, de 12 de dezembro de 1989, foi conside
rada como incorporada aos vencimentos dos benefi
ciários da vantagem. Essa errônea compreensão foi
contestada junto ao Poder Judiciário que, em inúmeros
julgados, reafirmou o direito de percepção da Gratifica
ção por operações Especiais pelos integrantes da car
reira de Policial Rodoviário Federal. O acórdão, a seguir
transcrito, referente ao julgamento da Apelação Cível n2
05107842-2, exterioriza o posicionamento do Tribunal
Regional Federal da 5i! Região sobre a matéria:

"Possibilidade de incorporação, aos ven
cimentos dos Policiais Rodoviários Federais,
da Gratificação por Operações Especiais 
GOE, instituída pelo Decreto-Lei na 1.n1, de
20 de fevereiro de 1980.

A gratificação de Operações Especiais,
prêmio à exclusiva dedicação à atividade po
liciai, é espécie da 'gratificação de dedica
ção exclusiva', não tendo sido incorporada
pela Lei rP! 7.923,89.

A GOE dever ser paga aos autores
desde que ingressaram na Carreira de Poli
ciai Rodoviário Federal, juntamente com a
incorporação dos décimos respectivos, por
cada ano de exercício até o advento da Lei na
9.266, de 1996, que expressamente revogou
os diplomas legais mencionados, observan
do-se a prescrição das parcelas vencidas no
lustro que antecedeu a propositura da ação.
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CAPfTULO 111
Da Segurança Pública

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes ór
gãos:

I - polícia federal;
11- polícia rodoviária federal;
111 - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros mi

litares.

LEI tfl7.923, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1989

Dispõe sobre os vencimentos, salá
rios, soldos e demais retribuições dos
servidores civis e militares do Poder Exe
cutivo, na Administração Direta, nas au
tarquias, nas fundações públicas e nos ex
tintos territórios, e dá outras providências.

Art. 12 Os vencimentos, salários, soldos edema
is retribuições dos servidores civis e militares do Po
der Executivo, na Administração Direta, nas autarqui
as, inclusive as em regime especial, nas fundações
públicas e nos extintos Territórios, correspondentes
ao mês de novembro de 1989, são reajustados em
26,06% (vinte e seis vírgula zero seis por cento), a U
tulo de reposição salarial.

Parágrafo único. A reposição a que se refere
este artigo somente é devida aos servidores que não
obtiveram, por qualquer forma, reajuste, sob o mes
mo título ou fundamento, inclusive em virtude da apli
cação ou alteração de planos de cargos e salários.

Art. 22 Em decorrência do disposto nesta Lei, a
remuneração dos servidores civis efetivos do Poder
Executivo, na Administração Direta, nos extintos Ter
ritórios, nas autarquias, excluídas as em regime es
pecial, e nas instituições federais de ensino benefici
adas pelo art. 32 da Lei ~ 7.596, de 10 de abril de
1987, é a fixada nas Tabelas dos Anexos I a XIX des
ta Lei.

§ 12 0 posicionamento dos ocupantes de cargos
e empregos de nível médio, pertencentes aos Planos
de Classificação de Cargos e Empregos, instituídos
pelas Leis n!!! 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e
6.550, de 5 de julho de 1978, nas referências de ven-

cimentos e salários, observará a correlação estabele
cida nos Anexos I, XX, XXI desta Lei.

§ 22 A partir de 1g de novembro de 1989, ficam
absorvidas pelas remunerações constantes das Ta
belas anexas a esta Lei as gratificações, auxílios,
abonos, adicionais, indenizações e quaisquer outras
retribuições que estiverem sendo percebidas pelos
servidores alcançados por este artigo.

§ 32 Não serão incorporadas na forma do pará
grafo anterior as seguintes vantagens:

I - a remuneração decorrente do exercício de
cargo em comissão ou função de confiança;

LEI NSl. 9.266, DE 15 DE MARÇO DE 1996

Reorganiza as classes da carreira
policiai federal, fixa a remuneração dos
cargos que as Integram, e dá outras pro
vidências.

O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

Art. 1SI A Carreira Policial Federal de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei nQ 2.251, de 26 de fevereiro de
1985, é reorganizada de acordo com o Anexo 1.

Art. 22 O ingresso nos cargos da Carreira Polici
ai Federal far-se-á mediante concurso público, exigi
do 32 grau de escolaridade, sempre na segunda clas
se, observados os requisitos fixados na legislação
pertinente.

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá, em
regulamento, quanto aos requisitos e condições de
progressão na Carreira Policial Federal.

Art. 3Sl. Vencimento básico dos cargos da Carrei
ra Policial Federal é o constante do Anexo 11 e será re
visto na mesma data e no mesmo percentual aplicado
aos demais servidores públicos civis da União.

Art. 42 A remuneração dos cargos da Carreira
Policial Federal constitui-se de vencimento básico,
gratificação de Atividade Policial Federal no percentu
al de duzentos por cento, Gratificação de Compensa
çao Orgânica no percentual de duzentos por cento,
Gratificação de Atividade de Risco no percentual de
duzentos por cento e outras vantagens de caráter
pessoal definidas em lei.

Parágrafo único. As Gratificações a que alude
este artigo, bem como a Indenização de Habilitação
Policial Federal instituída pelo Decreto-Lei nSl. 2.251,
de 26 de fevereiro de 1985, e a Gratificação de Ativi-
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O Presidente da República, no uso da atribuiçao
que lhe confere o art. 62 da Constituiçao, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:

Art. 111 Os valores da Gratificaçao por Opera
ções Especiais a que aludiam os Decretos-Leis n!!!
1.714, de 21 de novembro de 1979, e 2.372, de 18 de
novembro de 1987, ficam assegurados a todos os
servidores da Carreira Policial Federal, a partir de 111

de dezembro de 1999.
Parágrafo único. O disposto neste artigo nao

gera nenhum efeito financeiro em favor dos servido
res da Carreira Policial Federal que já percebam tais
valores em virtude de decisão judicial, administrativa
ou por extensão administrativa de decisao judicial.

Art. 211 É vedado, a qualquer titulo, pagamento
retroativo em decorrência desta medida provisória.

Art. 311 O disposto nesta medida provisória nêo
se aplica e nao se estende a qualquer outro cargo ou
carreira, ainda que de natureza similar, revogando-se
as disposiçOes em contrário.

Art. 411 Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nIl 2.009-1, de 13 de
janeiro de 2000.

Art. 5ll Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

8asflia, 11 de fevereiro de 2000; 1791l da Inde
pendência e 11211 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - José Carlos Dias - Pedro
Malan - Martus Tavares

dade de que trata o art. 3° da Lei Delegada nO 13, de Art. 11. (Vetado.)
27 de agosto de 1992, que integram, igualmente, a re- Art. 12. (Vetado.)
muneração dos cargos da Carreira Policial Federal: Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua

I - serão calculadas sobre o vencimento básico publicação.

do cargo do serv!dor;e. Art. 14. Revogam-se o Decreto-Lei nI1 1.714, de
11- nao se Incorporam ao venCimento, nem se- 21 de novembro de 1979, o Decreto-Lei nI1 2.372, de

rao computad~s ou acu~uladas para fins de conces- 18 de novembro de 1987, o art. 411 da Lei nI1 7.702, de
~ão ~e acréscimos ulteriores, sob o mesmo titulo ou 21 de dezembro de 1988, o inciso 11 do § 511 do art. 211

Idêntico fundamento. da Lei n11 7.923, de 12 de dezembro de 1989, o art. 15
Art. 50: A Indenização de Habilitação Policial Fe- da Lei n0:8.162, de 8 de janeiro de 1991, o art. 12 da

deral passa a ser calculada, na Carreira de que trata Lei nA 8.216, de 13 de agosto de 1991, e a Lei nA
esta li, nos percentuais de: 9.014, de 30 de março de 1995.

1- trinta por cento para os cargos de Delegado 8asflia, 15 de março de 1996; 17511 da Indepen-
de Polrcia Federal, Perito Criminal Federal e Censor dência e 108Ada República. - MARCO ANTONIO DE
Federal; e OLIVEIRA MACIEL - Nelson A. Jobim.

11- dez por cento para os cargos de Escrivão de
Polrcia Federal, Agente de Polrcia Federal e Papilos- MEDIDA PROVISÓRIA Nll 2.009-2, DE
copista Policial Federal. 11 DE FEVEREIRO DE 2000

Art. 611 O enquadramento nas tabelas de que tra- Assegura percepção de gratificação
tam os Anexos I e 11 far-se-á mediante requerimento por servidores da Carreira Policial Fede-
do servidor, em caráter irrevogável e irretratável, a ser ral, e dá outras providências.
apresentado no prazo de sessenta dias contado da
data da publicação desta lei.

Parágrafo único. O requerimento a que alude
este artigo conterá, obrigatoriamente, expressa re
núncia do interessado ou declaração quanto à sua
não integração a processos judiciais cujos pedidos
versem sobre:

I - isonomia de vencimentos e vantagens com
as Carreiras de que trata a Lei n11 4.878, de 3 de de
zembro de 1965, com fundamento no disposto no art.
41l da Lei nll 7.702, de 21 de dezembro de 1988;

11 - isonomia de vencimentos com os membros
do Ministério Público Federal; e

111 - isonomia de vencimentos entre as categori
as funcionais da Carreira Policial Federal.

Art. 71l A não apresentação do requerimento nas
condições previstas no artigo anterior presumirá re
núncia ao direito ao enquadramento nas tabelas de
que tratam os Anexos I e li, às gratificaçOes referidas
no caput do art. 411 e aos percentuais fixados no art. 511

desta lei.
Art. 811 O disposto nesta lei aplica-se aos inativos e

pensionistas de servidores da Carreira Policial Federal.
Art. 9Il O Ministro de Estado da Justiça estabele

cerá programa de capacitação para os integrantes da
Carreira Policial Federal.

Parágrafo único. O programa de capacitação será
desenvolvido pelo Departamento de Polrcia Federal.

Art. 10. A Carreira de que trata esta lei é consi
derada como trpica de Estado.



REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUçAo Nll.17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da CI
mara dos Deputados.
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MEDIDA PROVISÓRIA NIl 2.009-4, DE riscos a que estao sujeitos, com bases de conces-
11 DE ABRIL DE 2000 são e valores estabelecidos no Anexo do menciona-

Assegura percepçlo de gratlficaçlo do decreto-Iei.
por servidores da Carreira Policiai Fede- Art, 2A A Gratificação de que trata o artigo an-
ral, 8 di outras providências. terior será paga a partir de 11l de janeiro de 1980,

O Presidente da República, no uso da atribui- Art. 3Jl A Gratificação por OperaçOes Especiais
çAo que lhe confere o art. 62 da ConstituiçAo, adota será gradativamente incorporada ao vencimento ou
a seguinte medida provisória, com força de lei: salário do cargo efetivo ou emprego permanente, na

Art. 1A OS valores da GratificaçAo por Opera- razão d.e 1/10 (um décimo) de seu v.alor, por an~ ~e
çOes Especiais a que aludiam os Decretos-Leis n~ exerclclO em cargo de natureza estntamente poliCIai
1.714, de 21 de novembro de 1979, e 2.372, de 18 no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
de novembro de 1987, ficam assegurados a todos não podendo se! paga enquant? o se~idor dei~r de
os servidores da Carreira Policial Federal a partir de perceber o venCimento ou saláno em VIrtude de llcen-
111. de dezembro de 1999. ' ça ou outro afastamento, salvo quando investido,

• .. . em cargo de provimento em comissAo ou função de
Parágrafo umco. O disposto neste artigo não confiança de igual natureza

gera nenhum efeito financeiro em favor dos servido- ' .
res da Carreira Policial Federal que já percebam tais Art. 4Il ~ despesa d,ecorrente da aplicação des-
valores em virtude de decisão judicial, administrativa te decreto-Iel será ~tendlda a conta dos recursos do
ou por extensão administrativa de decisão judicial. Departamento NaCIonal de Estradas de Rodagem.

Art. 2A É vedado, a qualquer titulo, pagamento Art. 5'l Este, decreto-lei entrará e~ vig~r na
retroativo em decorrência desta medida provisória. data de sua publicação, revogadas as dISpOSições

Art
.,0 O d' ". em contrário.

, .;r ISpostO nesta medIda provlsóna não , .
se aplica e nAo se estende a qualquer outro cargo Ba~llIa, 20 de fevereiro de ~9~0; 15Qll. da Inde-
ou carreira, ainda que de natureza similar, revogan- pendenCla e 92A da Repubhca. - JOAO
do-se as disposições em contrário. FIGUEIREDO

Art. 4ll. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nIl.2.009-3, de 10 de
março de 2000.

Art. 5'l Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasilia, 11 de abril de 2000; 179ll. da Indepen
dência e 11211. da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - José Carlos Dias Pedro
Malan - Martus Tavares

DECRETO-LEI Nll.1.771,
DE 20 DE FEVEREIRO DE 1980

Estende a gratiflcaçlo Instltufda
pelo Decreto-Lel nA 1.714, de 21 de no
vembro de 1979, aos Intagflntes da PoU
ela Rodovl6r1a Federal.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item 11I, da ConstituiçAo,
decreta:

Art. 111. Fica estendida aos integrantes da Poli
cia Rodoviária Federal a Gratificaçao por Operações
Especi8is, de que trata o Decreto-Lei nA 1.714, de
21 de novembro, de 1979, para atender às peculiari..
dadas de exerclcio decorrentes da integral e exclusi
va dedicação às atividades do cargo ou emprego e

TITULO IV
Das Proposições

CAPITULO 11I
Du IndlcaçOH

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

• ArtIgo BItertKJo pela Resoluçllo no 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoçA0 de providen
cia, a realizaçAo de ato administrativo ou de gastA0,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais c0

missões acerca de determinado assunto, visando a



Sr, Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 111, do Re
gimento Interno, requeiro a V. Exa. o envio de Indi
caça0 ao Poder Executivo, por intermédio do Minis
tério do Planejamento, Orçamento e Gestao, a fim
de que se remeta ao Poder Legislativo projeto de lei
versando sobre Plano de Carreira para Médicos do
Interior.

Sala das SessOes, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Fernandes, PFL - MA.
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elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da médicos e médicas concentram-se nas capitais e zo-
Cêmara. . nas urbanas economicamente privilegiadas, enquan-

§ 1A Na hipótese do inciso I, a indicaçêo será obje- to há carência deste~ no interior e nas regiões mais
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente pobres.
e publicado no Diário do Congresso Nacional. Não há que se negar o direito de cada individuo

* Alterado para DMrlo da Clmam do$ Deputados, por Ato h bTd d . .
dos P18sidentes das Mesas das duas casas do Congresso Nacio- exerce~ sua ~ I I a e com os recursos materrals e
nII/de 2 de outubro de 1995. de téCnicas mais apuradas. Igualmente deve-se reco-

§ 2A Na hipótese do inciso li, serao observadas nhecer o d,ireito do médico pr~curar prestlgi~ e retor-
as seguintes normas: n~ financeiro como contrapartida do exerclclo profis-

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li- slonal.
das em súmula, mandadas à publicaçao no Diário do Não obstante, a ausência de uma potrtica de in-
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis- centivo aos profissionais da saúde, por meio de um
sões competentes; Plano de Carreira para Médicos do interior, tem gerado

* Alterado para DMrIo da CfmaRl dos Deputados, por Ato dist~rções, tais com~ a cobertura ineficaz de serviços
dos P18sidentes das Mesas das duas casas do Congresso Nacional e o Ingresso de médiCOS de outras nacionalidades.
de 2 de outubro de 1995. Penso que a criação, por parte do poder público,

11_ o,parecer referente à indicaçao será proferi- de mecanismos de incentivo à interiorização - via
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da SUS, por exemplo - seria uma medida urgente e efi-
Presidência da Comissao; caz, que pod.eria corrigir deficiências, contemplando

11I - se a Comissao que tiver de opinar sobre in- de forma ef~tiva aqueles ~édicos e m~dicas brasilei-
dicaçao concluir pelo oferecimento de projeto, segui- ros qu; se dlspuse~em a minorar os mUitos p~oblemas
rá este os tramites regimentais das proposições con- de ~ude nas ~oca~ldades onde se faz~m mais neces-
gêneres; sános e onde, infelizmente, sua ausênCia se faz sentir.

IV - se nenhuma comissao opinar em tal senti- Por oportuno, cabe-me consignar que a presen-
do, o Presidente da Cêmara, ao chegar o processo à te pro~~ta conta com o apoio do Conselho Federal
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci- de MediCina, conforme proposta a mim sugerida.
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere- Ante o exposto, esperamos contar com o im-
ça projeto próprio à consideração da Casa; prescindrvel apoio de Vossa Excelência no encami-

V - nao senllo aceitas proposições que objetivem: nhamento da questão.
a) consulta a comissao sobre interpretação e Sala das SessOes, 10 de maio de 2000. - Depu-

aplicação de lei; tado Pedro Fernandes, PFL - MA.

b) consulta a comissao ~obre atos de qualquer REQUERIMENTO
Poder, de seus órgaos e autoridades. (Do Sr. Pedro Femandes)
.....................................................................................
........,...................................................... Requer o envio de Indicação ao Po-

der executivo, por Intennédio do Ministé
rio do Planejamento, Orçamento e Gestio,
a fim de que se remeta ao Poder Legislati
vo projeto de lei versando sobre Plano de
Carreira para Médicos do Interior.

INDICAÇAo NA 943, DE 2000
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Sugere ao Poder Exectttivo, por in
termédio do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, o envio de projeto
de lei versando sobre Plano de Carreira
para Médicos do Interior.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentrssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestao, Dr. Martus Ta
vares,

Como é sabido por V. Exa., o Brasil, como um
todo, possui um número proporcionalmente suficiente
de profissionais da medicina. Porém, como-reftexo da
distribuiçao de renda no pais. a grande maioria dos



RESOLUÇÃO N1l17, DE 1989

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprova o Regimento Interno da Cê
mara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA IV - se nenhuma Comissao opinar em tal senti-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo á

LEGISLATIVOS - CeDI Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se oAutor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - nãQ ser-Ao aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

TITULO IV
Das Proposições

CAPiTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resoluçl1o n" 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providência,
a realização de ato administrativo ou de gasta0, ou o en
vio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis-
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
çêo de projeto sobre matéria de iniciativa da Cêmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

* Alterado para Dllrio da Clmara doa Deputados, porAto
dosPresidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional
de 2 de outubro de 1995.

§ 211 Na hipótese do inciso 1/, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicaçOes recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões
competentes;

*Alteradopara Diário da CImanJ dos Deputados, porAto dos
Presidentes das Jl.t9sas das duas casas do Congresso Nacional de 2
de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicaçl!io concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

INDICAÇAo NIl944, DE 2000
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, o envio
de projeto de lei versando sobre Plano
de Carreira para-Médicos do Interior.

(Publique~se. Encaminhe-se.)

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado da
Saúde, Dr. José Serra,

Como ésabido por V. Exa, o Brasil, como um todo,
possui um número proporcionalmente suficiente de pro
fissionais da medicina. Porém, como reflexo da distribu
ição de renda no pais, a grande maioria dos médicos e
médicas concentram-se nas capitais e zonas urbanas
economicamente privilegiadas, enquanto há carência
destes no interior e nas regiões mais pobres.

Não há que se negar o direito de cada individuo
exercer sua habilidade com os recursos materiais e de
técnicas mais apuradas. Igualmente deve-se reconhe
cer o direito do médico procurar prestigio e retorno fi
nanceiro como contrapartida do exercicio profissional.

Não obstante, a ausência de uma poHtica de in
centivo aos profissionais da saúde, por meio de um
Plano de Carreira para Médicos do Interior, tem gerado
distorções, tais como a cobertura ineficaz de serviços
e o ingresso de médicos de outras nacionalidades.

Penso que a criação, por parte do poder público,
de mecanismos de incentivo à interiorização - via
SUS, por exemplo - seria uma medida urgente e efi~

caz, que poderia corrigir deficiências, contemplando
de forma efetiva aqueles médicos e médicas brasilei
ros que se dispuserem a minorar os muitos problemas
de saúde nas localidades onde se fazem mais neces~

sários eonde, infelizmente, sua ausência se faz sentir.
Por oportuno, cabe-me consignar que a presen

te proposta conta com o apoio do Conselho Federal
de Medicina, conforme proposta a mim sugerida.



a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Cãmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposiçOes que objeti
vem:

TITULO IV
Das Proposições

REQUERIMENTO
(Do Sr. Pedro Fernandes)

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO Nll17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

Requer o envio de Indicaçlo ao Po
der Executivo, por intermédio do Ministé
rio da Saúde, a fim de que se remeta ao
Poder Legislativo projeto de lei versando
sobre Plano de Carreira para Médicos do
Interior.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI
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Ante o exposto, esperamos contar com o im- 11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co-
prescindfvel apoio de Vossa Excelência no encami- missões acerca de determinado assunto, visando a
nhamento da questão. elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu- Câmara.
tado Pedro Fernandes, PFL - MA. § 111 Na hipótese do inciso I, a indicação será

objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

O' Alterado para Diário da Clmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 211 Na hipótese do inciso 1\, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
soes competentes;

O' Alteredo pare Diário da Cilmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 111, do Regi

mento Interno, requeiro a V. ExA o envio de Indicação
ao Poder Executivo, por intermédio do ministério da
Saúde, a fim de que se remeta ao Poder Legislativo
projeto de lei versando sobre Plano de Carreira para
Médicos do Interior.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Pedro Fernandes, PFL - MA.

CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resoluç!o n" 10 de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

INDICAÇÃO Nll945, DE 2000
(Do Sr. Rubens Bueno)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério das Comunica
ções, a captação de recursos humanos
especificamente para contratação de Car
teiro para a Agência de Correios no muni
cipio de Antonina, Estado do Paranã.

(Publique-se. Encaminhe-se.)



TITULO IV
Das Proposlç6es

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO Nll17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da C.
mara dos Deputados.

CAPiTULO 111
Das Indlcaç6e8

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela ResoluçAo tt> 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestao,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da camara.

§ I'l Na hipótese do inciso I, a indicaçêo será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presiden
te e publicado no DlArlo do Congresso Nacional.

*AJtsrsdo para DIMIo da CImtInI dos /JeputlIdtM, porAto
dos Presidentesdas Mesas dasduas Casas do CongI'eIlllO Nacional

de 2 de outubro de 1995.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Bueno)

Requer o envio de Indicaçlo ao MI
nistro de Estado das Comunlcaç6es, re-
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Excelentrssimo Senhor Ministro de Estado das latlva a contrataçlo de Recursos Huma-
ComunicaçOes, nos para a Agência de Correios do munl-

"Os Interesses da população estimada em apro- cfpio de Antonina, Estado do ParanA.
ximadamente 20.000 mil habitantes, a qual viemos .
representar nesta Casa Legislativa para reivindicar a Senhor PreSIdente da C~m~ra dos D~putadOS:
captação de recursos humanos, mas especificamen- Nos termos do art. 113, inCISO I e § 1 do ~egl-
te, 'Carteiro' para a Agência de Correios, do interior mento Int~mo da C.Amara dos Dep~~dos, requeiro a
do Paraná cidade de Antonina. Ressaltamos que é de V. ExI seJa.encamlnhad~ ao Sr. MinIstro de Estado
nossa obrigação, envergando a responsabilidade co- das Comunrcações.a Indicação anexa, documento do
Ihida nas urnas, o trabalho que vise melhor qualidade Verea.dor de Antonrna, o Senhor Roberto Femandes,
de serviços públicos. sugen~do a contr~tação de r~cu~sos human.os para a

~ imperioso alavancar com dinamismo os servi- AgênCIa de Correios do munrcfplo de Antonrna, Esta-
ços da entrega de cartas e correspondências; fato do do Paraná. .
este nao constatado em nossa agência, tendo em vis- Sala das SessOes, 10 de maio de 2000. - Depu-
ta a precariedade de recursos humanos. O atendi- tado Rubens Bueno.
menta dinamizado por meio dos serviços de motoci- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
cleta, ameniza somente as cartas emergenciais tais COORDENAÇAo DE ESTUDOS
como: telegramas, cartas registradas e sedex em 10- LEGISLATIVOS - CeDI
cais mais distantes. Porém nao muda o panorama
para uma gigante comunidade distriburda em setor
urbano e rural, as cartas, mensagem comum de con
tato entre pessoas que moram em pontos distantes,
permanecem retidas, pela razao da agência local nao
disponibilizar de carteiros suficientes; atribui-se a
Antonina quase 6.000 mil casas, e os serviços de
deslocamento do único carteiro atinge somente o
centro da cidade.

Nota-se que é humanamente impossrvel, um 50
profissional atender tamanha demanda, ocorre entêo
conseqüentemente, e posso afirmar com conheci
mento de causa, retenção por tempo determinado na
agência, e automática devolução de correspondênci-
as ao responsável remetente de considerável volume
de cartas, e as Caixas Postais Comunitárias nao tem
funcionalidade prática na comunidade por isso pedi
mos o SOS Carteiro.

Fica expressa nossa sugestao, junto a este ór
gao federal para que a nfvel nacional, promova-se
meios necessários à dinamizar o atendimento nas
agências dos correios, com melhor capacitação hu
mana de 'carteiros'. A agência da municipalidade que
representamos dispõe de um só carteiro, que nao
consegue cobrir a demanda populacional."

Por isso, cremos justificar-se a medida que se
busca.

Sala das SessOes, 10 de maio de 1999. - Depu
tado Rubens Bueno.
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§ 211. Na hipótese do inciso li, serão observadas Brejinho. Tal fato se repete nos municfpios eir-
as seguintes normas: cunscritos pela ligação no Estado da Paralba, Te-

I - as indicações recebidas pela Mesa serão Ii- ixeira e Iimrtrofes.
das em súmula, mandadas à publicação no Diãrio do A implementação imediata de obras de recu-
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis- peração faz-se necessária para, além de alavancar
sOes competentes; a produção regional e reduzir custos de transporte,

* Alterado para Diário da C'mara dos Deputados, porAto oferecer aos condutores dos vefculos segurança e
dos Presidentes das Mesas das duas casas do Congresso Nacional condições adequadas de locomoção.

de 2de outubro de 1995. . . . Ademais, lembro à Diretoria do DNER que a
11 - o pare~er referente à Indicação será. pr~fen- proposta orçamentária para o exercfcio financeiro de

do n~ praz.o de vinte ~essões, prorrogável a cnténo da 2000, aprovada recentemente no Congresso Nacio-
Presidência da Comissão; nal, já comporta programações de despesa para inf-

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi- cio das obras pelo DNER, quais sejam:
caça0 concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti-
do, o Presidente da Cãmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposiçõesqueobjetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO NA 946, DE 2000
(Do Sr. Eduardo Campos)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério dos Transportes,
a recuperaçio da BR·110, que liga os Mu·
nicipios de Sio José do Egito (PE) e Tei
xeira (PB).

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Senhor Ministro dos Transportes,

A BR-110 que une os Municfpios de São
José do Egito e Teixeira, nos Estados de Pernam
buco e Parafba, respectivamente, encontra-se em
estado precário de conservação e trafegabilidade,
situação decorrente, sobretudo, pela acentuada
precipitação pluvial na região e pela ausência de
investimentos mantenedores das condições de
transito na estrada.

Tal situação tem prejudicado tanto particula
res como, no mais das vezes, os escoadores lo
cais já que a via representa o principal mecanis
mo de trânsito e disseminação da produção ofer
tada por, somente no Estado de Pernambuco,
três Municfpios: São José do Egito, Itapetim e

Saladas Se'u&a, em_'_'_

I /

1~/l" ,-' \.__ f... ~vI'''' .
DepqJ uardo C&m(lll

. PSBlPE

REQUERIMENTO
(Do Sr. Eduardo Campos)

Requer o envio de Indicaçio ao Sr.
Ministro dos Transporte, Eliseu Padilha,
solicitando a recuperaçio da BR·110 que
liga os Municipios de Sio José do Egito
(PE) e Teixeira (PB).

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso 1, § 1A, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. ExA o encaminhamento ao Sr. Ministro dos Trans
portes, Eliseu Padilha, da Indicação em anexo, soli
citando a recuperação da BR-11 Oque liga os Muni·
cipios do São José do Egito (PE) a Teixeira (PB).

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - De
putado Eduardo Campos, PSB/PE.



RESOLUÇÃO N.Q 17, DE 1989

TITULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprova o Regimento Interno da
Camara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se-

LEGISLATIVOS - CeDI guirá este os tramites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissao opinar em tal senti
do, o Presidente da Cêmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicaçêo, cien
tificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça
projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem.

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

......................................................................................
CAPITULO 111

Das Indicaç6es

Art. 113. Indicação e a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela ReS()lu~o rfl10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

li - sugere a manifestação de uma ou mais
ComissOes acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Cêmara.

§ 1.Q Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no OIArlo do Congresso
Nacional.

*Alterado para Dllrla da C'msra dos Deputados, porAto
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacio
nal de 2 de outubro de 1995.

§ 2.Q Na hipótese do inciso li, serao observadas
as seguintes normas:

I - as indicaçOes recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
do Congresso Nacional e encaminhadas às Co
misSOes competentes;

*AJterado p8f8 DIárIo diCImsrtI dos Deputsdos, porAtodos
Presidentes das Mesas das duas Casas do Cong8sso Nacional de 2
de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

INDICAÇÃO N'l947, DE 2000
(Do Sr. Alex Canziani)

Sugere ao Poder Executivo, por in
tennédio do Ministério da Fazenda, o res
tabelecimento da obrigatoriedade de apli
caçA0 em financiamentos imobiliérios de
70% doe recursos captados em depósitos
de poupança.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Exmo. Sr. Ministro da Fazenda,
Externamos a V. ExA nossa preocupação com a

atual situação crftica das empresas de construção ci
vil, particularmente as localizadas na região norte do
Estado do Paraná. Esta situação decorre basicamen
te dos efeitos da Resolução do Conselho Monetário
Nacional nIl2.623, de 29-7-99, que reduziu a exigibili
dade de aplicação em financiamentos imobiliários de
recursos captados em depósitos de poupança.

Osetor tinha a expectativa de que a citada redu
ção seria acompanhada de redução da taxa de juros,
de 13 para 10%, medida vital para o reaquecimento
de suas atividades. Frustrada esta expectativa, as en
tidades do setor dirigiram-se ao Banco Central, dan
do-lhe ciência do não-cumprimento dos objetivos al
mejados por ocasião da edição da Resolução acima
citada. Entretanto, a Resolução seguinte, a de n.Q
2.677, de 21-12-99, limitou-se a prorrogar, para
31-3-2000, o prazo para aplicação do fator de multipli
cação 2 às operaçOes contratadas a taxas de até
10%, mantendo a redução da exigibilidade de aplica
ção para 60%.

Tal medida provocou a paralisação dos financia
mentos imobiliários, uma vez que os bancos, em sua
maioria, já haviam atingido a nova exigibilidade. Foi



Londrina, 24 de março de 2000

OFICIO N~ 068/00

ASua Excelência o Senhor
Alex Canzianí
Dep.utado Federal
BrasUia-DF

Senhor Deputado,
Representando as mais de 600. empresas de

construção civil filiadas a este Sindicato em toda a re
gião norte do Estado do Paraná, vimos à vossa pre
sença manifestar nossa preocupação e pesar com a
atual situação vivida pelas empresas deste segmen
to, em decorrência da indisponibilidade absoluta de
recursos para financiamento habitacional, motivado
em grande parte pela redução da exigibilidade de
aplicação de recursos da caderneta de poupança por
parte dos bancos.

Como deve ser de conhecimento da Vossa Exce
lência, a Resolução nil 2.623 do Banco Central, de ju
lho de 1999, reduziu a exigibilidade da destinação de
recursos aplicados na caderneta de poupança de 70

REQUERIMENTO NA, DE 2000
(Do Sr. Alex Canziani)

Requer o envio de Ipdicaçlo ao Mi
nistério da Fazenda, sugerindo o restabe
lecimento da obrigatoriedade de aplica
ção em financiamentos imobiliários de
70% dos depósitos de poupança.

Senhor Presidente,,
Requeiro a V. ExA, nos termos do art. 113, inciso I

e § 1, do Regimento Interno, seja encaminhada ao Sr.
Ministro da Fazenda a Indicação em anexo, sugerindo
que seja restabelecida a exigibilidade de aplicação em
financiamentos imobiliários de 70% dos recursos cap
tados em depósitos de poupança de poupança.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Alex Canziani.
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realizado apenas um reduzido número de operações para 60%. Essa medida reivindicada pelo setor da
com taxas de 10% a. a. apenas para possibilitara utili- contrução civil para compensar em parte as perdas so-
zação do fator de multiplicação 2 para o cOmputo da fridas nos últimos anps em função do descasamento
exigibilidade mrnima. Sem financiamentos, o setor de suas receitas com os empréstimos balizados pela
não pode produzir, o que tende a aumentar o déficit TR, deveria vir acompanhada da redução dos juros co-
habitacional. brados nos financiamentos habitacionais, como forma

Pelo acima exposto, sugerimos o restabeleci- de incrementar a concessão de financiamentos e vol-
mento da exigibilidade de aplicação em financiamen- tar a movimentar a produção habitacional.
tos imobiliários de 70% dos recursos captados pelos Essa redução de juros, de 13 para 10% a.a. - vi-
depósitos de poupança. tal para o reaquecimento do setor -, no entanto não

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu- aconteceu na prática. o que levou as entidades repre-
tado Alex Canziani. sentativas do segmento a alertar o Bacen do

nAo-cumprimento dos objetivos propostos quando da
edição das novas medidas. O Banco Central, no en
tanto, em dezembro de 99 apenas prorrogou para
31-3-2000 o disposto no § 2il, artigo 2il, daquela reso
lução, mantendo a redução da exigibilidade dos re
cursos da poupança em 60%.

Tal medida provocou a total paralisação de fi
nanciamento para o setor imobiliário, uma vez que os
bancos - em sua grande maioria - já haviam atingido
este teto. Em consequência, a desejada redução dos
juros - que era a intenção principal da medida inicial
mente proposta - não aconteceu. Algumas poucas
operações com taxas de 10% a.a. foram feitas - po
dendo ser caracterizadas até como oportunistas -,
apenas para possibilitara utilização do fato multiplica
dor 2 para o cOmputo do percentual mrnimo da exigi
bilidade (possibilidade facultada pela Resolução em
questão).

No momento, a situação do segmento da cons
trução civil é de total paralisação, em função da total
falta de recursos disponfveis. Os efeitos e objetivos
desejados pela edição da Resolução foram totalmen
te frustrados - ao contrário da concepção inicial - e
estão trazendo resultados absolutamente danosos
para as empresas e para o mercado imobiliário. Sem
financiamento, o setor não produz, e, não produzindo,
estabelece-se a falta de unidades disponrveis no mer
cado, aumentando ainda mais o déficit habitacional.

Entendemos que o momento exige que se aja
com firmeza e agilidade, restabelecendo-se o retorno
da exigibilidade dos recursos da poupança no pata
mar de 70%, com a retificação da Resolução nil

2.623. A medida, que determinará tão somente um
retomo às regras que regiam o mercado no passado,
evitará o colapso que se avizinha na Indústria da
construção civil do norte do Paraná e do PaIs.

Contando com sua sensibilidade e seu empe
nho,

Cordialmente, - Clóvis Souza Coelho, Presi
dente
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RESOLUÇÃO NA 2.623

Dispõe sobre o direcionamento dos
recursos captados em depósitos de pou
pança pelas entidades integrantes do
Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE).

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9A da
Lei nA 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna públi
co que o Conselho Monetário Nacional, em sessao
realizada em 29 ele julho de 1999, com base no dis
posto no art. 7" do Decreto-lei nA 2.291, de 21 de no
vembro de 1~86, e no art. 28 da Medida Provisória n"
1.877-36, de 29 de junho de 1999,

Resolveu:
Art. 1" Alterar os arts. 1A, 2" e 9A do Regulamen

to anexo a Resolução nA 2.519, de 29 de junho de
1998, que passam a vigorar com aseguinte redaçêo:

"Art. 1" O direcionamento dos recursos capta
dos em depósitos de poupança pelas entidades inte
grantes do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE) sara o seguinte:

I - 60% (sessenta por cento), no mlnimo, em
operações de financiamento imobiliário, sendo:

a) 80% (oitenta por cento), no mlnimo, do per
centual acima em operaçOes de financiamento habi
tacional no âmbito do Sistema Financeiro da Habita
ção (SFH);

b) o restante em operações a taxas de mercado,
desde que a metade, no mlnimo, em operaçOes de fi
nanciamento habitacional;

11-15% (quinze por cento) em encaixe obrigató
rio no Banco Central do Brasil;

11I - recursos remanescentes em disponibilida
des financeiras e operações de faixa livre.

§ 1"Odirecionamento de que trata o inciso I terá
como base de cálculo o menor dos seguintes valores:

1-a média aritmética dos saldos diários dos de
pósitos de poupança nos 12 (doze) meses antece
dentes ao mês sob referência;

11-a média aritmética dos saldos diários dos de
pósitos de poupança do mês sob referência.

§ 2" Para as instituiçOes integrantes do SBPE
em inIcio de atividade, enquanto não completados 12
(doze) meses de captação de depósitos de poupan
ça, a base de cálculo será apurada dividindo-se o so
matório dos saldos diários pelo número de dias consi
derados em cada posiçêo."

"Art. 2A Para fins da verificaçêo do atendimento
da exigibilidade estabelecida no art. 1A, inciso I, aUnea

a, são computados como operações de financiamen
to habitacional no âmbito do SFH:

I - os financiamentos para aquisição de imóveis
residenciais novos ou usados, contratados nas condi
çõesdoSFH;

11 - os finanCiamentos para produção de imó
veis - ai incluldo o montante dos desembolsos pro
gramados para liberação até o final do contrato 
cujas unidades habitacionais sejam financiáveis
nas condições do SFH, observado o disposto no
art. 611;

11I - o montante dos financiamentos a serem
concedidos, nas condições do SFH, aos adquirentes
de unidades habitacionais em fase de produção, ob
servado o disposto nos arts. 6" e 7" e, ainda, que:

a) no caso de a produção ser objeto de financia
mento concedido por entidade integrante do SBPE,
desde que previsto nos contratos respectivos, o valor
computável será aquele que exceder o montante dos
financiamentos de que trata o inciso 11;

b) no caso de a produção não ser objeto de fi
nanciamento concedido por entidade integrante do
SBPE, ovalor computável será aquele corresponden
te ao montante das propostas de financiamento for
malizadas;

IV - os financiamentos para aquisição de mate
rial para construção ou ampliação de habitação em
lote de propriedade do pretendente ao financiamento
ou cuja posse regularizada seja por este detida, nas
condições do SFH;

V - as cartas de crédito concedidas para a pro
dução de unidades habitacionais, com prazo de vali
dade não superior a 6 (seis) meses, e para a aquisi
ção de imóveis residenciais novos ou usados, desde
que formalizadas as correspondentes propostas de fi
nanciamento nas condições do SFH, observado o
disposto no art. 6ll;

VI - as cédulas hipotecárias decorrentes de
operações de financiamento habitacional realizadas
no âmbito do SFH;

VII - as letras hipotecárias garantidas por crédi
tos hipotecários decorrentes de operações de financi
amento habitacional realizadas no âmbito do SFH,
observado o disposto no art. 811;

VIII - os imóveis habitacionais recebidos em Ii
quidaçêo de financiamentos habitacionais contrata
dos nas condições do SFH, enquanto não alienados,
observado o prazo máximo legalmente estabelecido
para sua alienação;
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IX - os saldos dos depósitos no Fundo de Apoio exigibilidade de aplicação em operaçOes de financia-
a Produção de HabitaçOes para a População de Bai- mento imobiliário estabelecida no art. 111, inciso I, do
xa Renda (FAHBRE); Regulamento anexo a Resolução n1l 2.519, de 1998,

X - os saldos dos depósitos no Fundo de Estabi- com as modificaçOes introduzidas por esta Resolu-
lização (FESTA); ção, a aplicação do fator de multiplicação 2 aos sal-

XI - os créditos junto ao Fundo de Compensa- do~ das ~perações d.e financiamento para p!odução
ção de VariaçOes Salariais (FCVS), observadas as de Im?VeIS, que estejam em fase de carência ou de
disposições da Medida Provisória nll 1.877-36 de amortização, ou daquelas a serem contratadas a par-
1999' ' tir da data da entrada em vigor desta Resolução, em

- 'XII _ o valor dos descontos absorvidos pelas ambos os casos, a taxas de até 10% a.a. (dez por
instituições financeiras em decorrência do disposto cento aollano)... .
nos arts. 311 e 511 da Lei nA 8.004, de 14 de março de § ~ Para efeito do disposto nest~ artigo, deve-
1990, e 16 da Medida Provisória nIl 1.877-36, de 1999 rão ser Incluldos nos saldos dos finanCiamentos para
ajustado em cada posição pelos Indices de remune- produ9ão o montante dos desembolsos programados
ração básica dos depósitos de poupança da seguinte para liberação até o final dos contratos.
forma: ' § 211 O disposto neste artigo aplica-se as opera-

a) pela sua totalidade, pelo prazo de 1 (um) ano ções co~tratadas até 31 de dezembro .de 1999.
contado da respectiva absorção; § ~ ~ excesso decorrente da ap.llcação do fator

b) por 50% (cinqOenta por cento) de seu mon- de mUltlpll~ção ~e que trata este artigo não poderá
t t elo razo de 1 (um) ano contado do término do exc~der. 15 *' (quinze por ce~to) da base de cálculo
an e, ~eferrdo na alfnea anterior' do dlr~clonamento dos depÓSitos de poupança, eSta-
prazo '. beleclda no art. 111, § 111, do Regulamento anexo a Re-

~III - as opera~es ~mputadas como ~e faixa solução nil2.519, de 1998, com as modificaçOes intro-
espeCial durante a VigênCia da Resolução n 2.458, duzidas por esta Resolução.
de 18 de dezembr~ de 1997; . Art. 3AEstabelecer que as instituiçOes integran-

XIV - os créditos corresponden.tes as dl~ld~s do tes do SBPE poderão aplicar, para efeito de verificação
FCVS novadas nos termos da Medida Provlsóna nA do atendimento da exigibilidade de aplicação em ope-
1.877-36, de 1999; rações de financiamento imobiliário estabelecida no

XV - os direitos creditórios relativos a pessoas art. 1A, inciso I, do Regulamento anexo a Resolução nA
flsicas, originados de compromissos de compra e 2.519, de 1998, com as modificaçOes introduzidas por
venda de bens imóveis residenciais novos ou em esta Resolução, o fator de multiplicação 1,5 aos saldos
construção, recebidos para amortização total ou par- dos financiamentos concedidos para aquisição de imó-
cial de saldos devedores de financiamentos para pro- vel residencial novo, cujo valor de avaliação ou de ne-
dução de imóveis concedidos até 31-12-98 no âmbito gociação, o que for maior, não ultrapasse:
do SFH, desde que atendam ao disposto no inciso 1\ 1_ R$70.000,OO (setenta mil reais), no caso de
do art. 11; imóvel situado no municlpio do Rio de Janeiro ou no

XVI - os tltulos de emissão de companhias hi- municlpio de São Paulo;
potecárias e de companhias securitizadoras vincula- 11- R$50.000,OO (cinqUenta mil reais), no caso
dos a operações de financiamento habitacional, ob- de imóvel situado nas demais localidades do território
servado o disposto no art. Qll. nacional.

Parágrafo único. A contratação dos financia- Art. 411 O Banco Central do Brasil poderá adotar
mentos de que trata o inciso IV sera efetuada medi- as medidas e baixar as normas julgadas necessárias
ante abertura de crédito ao consumidor final ou ao a execução do disposto nesta Resolução.
comerciante, cabendo ao agente financeiro verifi- Art. 511 Esta Resolução entra em vigor na data
car a efetiva destinação dos recursos correspon- de sua publicação.
dentes." Brasllia, 29 de julho de 1999. - Arminio Fraga

"Art. Qll O valor total dos trtulos mencionados Neto, Presidente.
nos arts. 211, inciso XVI, 311, inciso X, e 411, inciso X, não
poderá exceder 10% (dez por cento) do valor apurado RESOLUÇÃO Nll 2.677
na forma do art. 111., § 1A." Dispõe sobre o direcionamento dos

Art. 211 Facultar as instituições integrantes do recursos captados em depósitos de pou-
SBPE, para efeito de verificação do atendimento da pança pelas entidades integrantes do Sis-
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O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9Sl da
Lei n1l 4.595, de 31 de dezembro de 1964, toma públi
co que o Conselho Monetário Nacional, em sessão
realizada em 21 de dezembro de 1999, com base no
disposto no art. 711 do Decreto-Lei nl1 2.291, de
21-11-86,

"Art. 111 O direcionamento dos recursos
captados em depósitos de poupança pelas
entidades integrantes do Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo (SBPE) será o
seguinte:

I - 60% (sessenta por cento), no mfni
mo, em operaçOes de financiamento imobi
liário, sendo:

a) 80% (oitenta por cento), no mlnimo,
do percentual acima em operações de finan
ciamento habitacional no âmbito do Sistema
Financeirr -'3 Habitação (SFH);

Resolveu:
Art. 1.Q Prorrogar, para 31 de março de 2000, o

prazo de que trata o art. 211, Parágrafo 211, da Resolu
çAo nll2.623, de 29 de julho de 1999.

Art. 2.Q Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasflia, 21 de dezembro de 1999. - Armlnio
Fraga Neto, Presidente.

LEGISLAçAO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇAo DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

RESOLUÇÃO BACEN N° 2.623,
DE 29 DE JULHO DE 1999

Dispõe sobre o direcionamento dos
recursos captados em depósitos de pou
pança pelas entidades integrantes do
Si.tema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE).

O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9!l
da Lei nSl4.595, de 31 de dezembro de 1964, toma pú
blico que o Conselho Monetário Nacional, em sessAo
realizada em 29 de julho de 1999, com base no dis
posto no artigo 7Sl do Decreto-Lei nO 2.291, de 21 de
novembro de 1986, e no artigo 28 da Medida Provisó
ria nA 1.877-36, de 29 de junho de 1999, resolveu:

Art. 111 Alterar os artigos 111, 211 e 9!l do Regula
mento anexo à Resolução nO 2.519, de 29 de junho de
1998, que passam avigorar com a seguinte redação:

tema Brasileiro de Poupança e Emprésti- b) o restante em operações a taxas de
mo (SBPE). mercado, desde que a metade, no mfnimo,

em operações de financiamento habitacional;
11-15% (quinze por cento) em encaixe

obrigatório no Banco Central do Brasil;
111 - recursos remanescentes em dis

ponibilidades financeiras e operações de fai
xa livre.

§ 111 O direcionamento de que trata o
inciso I terá como base de cálculo o menor
dos seguintes valores:

I - a média aritmética dos saldos diári
os dos depósitos de poupança nos 12
(doze) meses antecedentes ao mês sob re
ferência;

11 - a média aritmética dos saldos diári
os dos depósitos de poupança do mês sob
referência.

§ 211 Para as instituiçOes integrantes do
SBPE em inIcio de atividade, enquanto não
completados 12 (doze) meses de captação
de depósito de poupança, a base de cálculo
será apurada dividindo-se o somatório dos
saldos diários pelo número de dias conside
rados em cada posição."

"Art. 22 Para fins da verificação do
atendimento da exigibilidade estabelecida
no artigo 1-0, inciso I, alrnea.a, são computa
dos como operações de financiamento habi
tacional no âmbito do SFH:

I - os financiamentos para aquisição
de imóveis residenciais novos ou usados,
contratados nas condiçOes do SFH;

11 - os financiamentos para produção
de imóveis - aI incluldo o montante dos de
sembolsos programados para liberação até
o final do contrato - cujas unidades habitaci
onais sejam financiáveis nas condições do
SFH, observado o disposto no artigo 6A;

111 - o montante dos financiamentos a
serem concedidos, nas condiçOes do SFH,
aos adquirentes de unidades habitacionais
em fase de produção, observado o disposto
nos artigos 6A e 72 e, ainda, que:

a) no caso de a produção ser objeto de
financiamento concedido por entidade inte
grante do SBPE, desde que previsto nos
contratos respectivos, o valor computável
será aquele que exceder o montante dos fi
nanciamentos de que trata o inciso 11;

b) no caso de a produção não ser ob
jeto de financiamento concedido por entidade
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integrante do SBPE, o valor computável será contado do término do prazo referido na alr-
aquele correspondente ao montante das pro- nea anterior;
postas de financiamento formalizadas; XIII - as operações computadas como

IV - os financiamentos para aquisição de faixa especial durante a vigência da Re-
de material para construção ou ampliação solução n2 2.458, de 18 de dezembro de
de habitação em lote de propriedade do pre- 1997;
tendente ao financiamento ou cuja posse re- XIV - os créditos correspondentes às
gularizada seja por este detida, nas condi- dIvidas do FCVS novadas nos termos da
ções do SFH; Medida Provisória nI!.1.877-36, de 1999;

V - as cartas de crédito concedidas XV - os direitos creditórios relativos a
para a produção de unidades habitacionais, pessoas flsicas, originados de compromis-
com prazo de validade não superior a 6 sos de compra e venda de bens imóveis re-
(seis) meses, e para a aquisição de imóveis sidenciais novos ou em construção, recebi-
residenciais novos ou usados, desde que dos para amortização total ou parcial de sal-
formalizadas as correspondentes propostas dos devedores de financiamentos para produ-
de financiamento nas condições do SFH, ção de imóveis concedidos até 31-12-1998 no
observado o disposto no artigo 6l!.; âmbito do SFH desde que atendam ao dispos-

VI - as cédulas hipotecárias decorren- to no inciso 11 do artigo 11;
tes de operações de financiamento habitaci- XVI - os tltulos de emissão de compa-
onal realizadas no êmbito do SFH; nhias hipotecárias e de companhias securiti-

VII - as letras hipotecárias garantidas zadoras vinculados a operações de financia-
por créditos hipotecários decorrentes de mento habitacional, observado o disposto
operações de financiamento habitacional re- no artigo 92

.

alizadas no âmbito do SFH, observado o Parágrafo único. A contratação dos fi-
disposto no artigo 8l!.; nanciamentos de que trata o inciso IV será

VIII - os imóveis habitacionais recebi- efetuada mediante abertura de crédito ao
dos em liquidação de financiamentos habi- consumidor final ou ao comerciante, caben-
tacionais contratados nas condições do do ao agente financeiro verificar a efetiva
SFH, eJ:lquanto não alienados, observado o destinação dos recursos correspondentes."
prazo máximo legalmente estabelecido para "Art. 92 O valor total dos tltulos menci-
sua alienação; onados nos artigos 211., inciso XVI, 311., inciso

IX - os saldos dos depósitos no Fundo X, e 411., inciso X, não poderá exceder 10%
de Apoio à Produção de Habitações para a (dez por cento) do valor apurado na forma
População de Baixa Renda (FAHBRE); do artigo 111

, § 111
."

. X '- os saldos dos depósitos no Fundo Art. 22 Facultar às instituições integrantes do
de Estabilização (FESTA); SBPE, para efeito de verificação do atendimento da

XI - os créditos junto ao Fundo de exigibilidade, de aplicação el'\1 operaçõEls de financia-
Compensação de Variações Salariais mento imobiliário estabeleci~a no artigo 12, inciso I, do
(FCVS), observadas as disposições da Me- Regulamento anexo à Resolução nll 2.519, de 1998,
dida Provisória n2 1.877-36, de 1999; com as modificações introd~idas por esta resolução, a

XII - o valor dos descontos absorvidos aplicação do fator de multiplicação 2 aos saldos das
pelas instituições financeiras em decorrên- operações de financiamento\para produção de imóveis,
cia do disposto nos artigos 32 e 52 da Lei n2 que estejam em fase de catência ou de amortização,
8.004, de 14 de março de 1990, e 16 da Me- ou daquelas a serem contratadas a partir da data da
dida Provisória n2 1.877-36, de 1999, ajusta- entrada em vigor desta resdlução, em ambos os casos,
do em cada posição pelos Indices de remu- a taxas de até 10% a.a. (deZ por cento ao ano).
neração básica dos depósitos de poupança, § 12 Para efeito do disposto neste artigo, deve-
da seguinte forma: rão ser inclurdos nos saldos dos financiamentos para

a) pela sua totalidade, pelo prazo de 1 produção o montante dos desembolsos programados
(um) ano contado da respectiva absorção; para liberação até o final dos contratos.

b) por 50% (cinqaenta por cento) de § 211 O disposto neste artigo aplica-se às Qpera-
seu montante, pelo prazo de 1 (um) ano çOes contratadas até 31 de dezembro de 1999.
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CAPiTULO 111
Das Indicações

T(TULO IV
Das Proposições

RESOLUÇÃO NlI 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara doa Deputados.

Art. 113. Indicação é a proposiçao por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela ResoluçSo no 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoça0 de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestao,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 111 Na hipótese do inciso \, a indibação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional.

*AJteracIo para DIárIo da CInJam dos Deputados, porAto dos

Presidentes das M!tsas das duas casas do Congresso NacionBI de 2
de outubro de 1995.

§ 211 Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas
em súmula, mandadas à publicação no Diário do C0n
gresso Nacional e encaminhadas às comissões compe
tentes;

*Alteradopsrs DiItio da CAmata dosDeputados, porAto dos
Pmsidenies das M9sss das duas Casas do Congresso Nacional de 2
de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os tramites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Camâra, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicaçao, ci-

RESOLUÇÃO BACEN tfI2.677,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999

DisllÕe sobre o direcionamento doa
recursos captados em depósitos de pou
pança pelas entidades Integrantes do
Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE).

*Nota: Prazo pronogado p8l8 31-3-2000, pela Reso/uçllo Ba- REGIMENTO INTERNO
oen rfJ 2.677, de 21-12-1999, DOU 23-12-1999. DA

§ 3ll Oexcesso decorrente da aplicação do fator CÂMARA DOS DEPUTADOS
de multiplicação de que trata este artigo não poderá
exceder 15% (quinze por cento) da base de cálculo
do direcionamento dos depósitos de poupança, esta
belecida no artigo 1ll, § 1ll, do Regulamento anexo à
Resolução nll 2.519, de 1998, com as modificações
introduzidas por esta resolução.

Art. 3ll Estabelecer que as instituições integran
tes do SBPE poderão aplicar, para efeito de verifica
ção do atendimento da exigibilidade de aplicação em
operações de financiamento imobiliário estabelecida
no artigo 1ll, inciso I, do Regulamento anexo à Reso
lução nll2.519, de 1998, com as modificações intro
duzidas por esta resolução, o fator de multiplicação
1,5 aos saldos dos financiamentos concedidos para
aquisição de imóvel residencial novo, cujo valor de
avaliação ou de negociação, o que for maior, não ul
trapasse:

1- R$70.000,OO (setenta mil reais), no caso de
imóvel situado no Municlpio do Rio de Janeiro ou no
Municfpio de São Paulo;

\I - R$50.000,OO (cinqoenta mil reais), no caso de
imóvel situado nas demais localidadesdo território nacional.

Art. 4ll O Banco Central do Brasil poderá adotar
as medidas e baixar as normas julgadas necessárias
à execução do disposto nesta resolução.

Art. 5ll Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação. - Anninio Fraga Neto, Presidente
do Banco.

o Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9'l
da Lei n1l4.595, de 31 de dezembro de 1964, toma pú
blico que o Conselho Monetário Nacional, em sessão
realizada em 21 de dezembro de 1999, com base no
disposto no artigo 711 do Decreto-Lei nll 2.291, de
21-11-1986, resolveu:

Art. 111 Prorrogar, para 31 de março de 2000, o
prazo de que trata o artigo 211, § 211, da Resolução nll
2.623, de 29 de julho de 1999.

Art. 2A Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação. - Arrnlnlo Fraga Neto, Presidente.
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entifi~ndo-se o.Autorpa~a que este, se quiser, ofere- Com base no art. 113, inciso I, § 1°do Regimen-
ça projeto pr6prlo à conSideração da Casa; to Interno, requeiro a V. ExB o envio da presente indi-

V - não serao aceitas proposições que objetivem: cação ao Senhor Ministro de Estado da Defesa.
a) consulta a comissão sobre interpretação e Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. - Depu-

aplicação de lei; tado Régis Cavalcante, PPS/AL

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
Poder, de seus 6rgãos e autoridades. COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-
.................................................................................... CeDI
.................................................................................... REGIMENTO INTERNO

INDICAÇAo N11 948, DE 2000 DA
(Do Sr. Régis Cavalcante) CÂMARA DOS DEPUTADOS

,Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Defesa, a ado
ção de medidas para instalaçAo de um
BatalhA0 de Engenharia e Obras do Exér
cito na Vila Xingó, no Município de Pira
nhas, Estado de Alagoas.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentrssimo Senhor Ministro da Defesa,
Em razão do estado de precariedade em que se

encontram as rodovias nos Estados de Alagoas e Ser
gipe, situação que vem causando há anos desconforto
a todos os viajantes que trafegam nessas rodovias.

Tendo conhecimento do excelente trabalho de
sempenhado pelo Batalhão de Engenharia e Obras
do Exército, nos estados em que possui unidades,
beneficiando não s6 as estradas como os municlpios
adjacentes com o seu atendimento social.

Baseado nos dispositivos regimentais desta
Casa, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir a
adoção de medi;das suficientes para que, por meio
deste Ministério,' efetuados os estudos técnicos cor
respondentes, seja autorizada a implantação de uma
unidade do Batalhão de Engenharia e Obras do Exér
cito na Vila Xing6, no Municlpio de Piranhas, para ser
vir aos Estados de Alagoas e Sergipe.

Sala das sessões, 11 de maio de 2000. - Depu
tado Regis Cavalcante, PPS/AL.

REQUERIMENTO DE INDICAÇAo
(Do Sr. Régis Cavalcante)

Requer o encaminhamento ao Mi
nistro de Estado da Defesa da indicação
a seguir, a fim de solicitar a instalação
de um BatalhA0 de Engenharia e Obras
no Municfpio de Piranhas no Estado de
Alagoas.

Senhor Presidente,

RESOlUÇÃO N11 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TfTULO IV
Das Proposições

CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, 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 co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Camara.

§ 111 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário do Congresso Na
cional.

* Alterado para Diário da Camara dos Deputados, porAto

dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional
de 2 de outubro de 1995.

§ 2.ll Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às comissões
competentes;

1

*Alterado para Diário da CiJmara dos Deputados, porAto
dos Presidentes das Mesas das duas Casàs do Congresso Nacio
nal de 2 de outubro de 1995.



INDICAÇAo NA 949, DE 2000
(Da Sra. Vanessa Grazziotin e outros)

Sugere ao Poder Executivo, por In
termédio do Mlnlstro-Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, a Implanta
çlo de Postos/Centros de Forrnaçlo Pro
flnlonal, em ireas Indigenas, por melo
de aç6es a serem coordenadas pela Fu
nai e lbama, objetivando a reallzaçlo de
CUrBOS para forrnaçlo de agentes fiscais
e de preservaçlo ambientai Indigen•• em
nivela de iA e 2ll graus, com remuneraçlo
prevlata a partir do exerelelo das fun
ções, com vista a 8ustentabllldade das
terras e do patrlm6nlo que tradicional
mente ocupam e vlvenclam, em melo a
territorialidade brasileira.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Exmo. Sr. Ministro da Casa Civil da Presidên
cia da República,

Considerando que o Poder Executivo, por meio
da estrutura especifica do Ministério da Justiça e do
Meio Ambiente, encontram-se adequadamente apa
relhados, no que concerne às exigências para alcan
ce dos objetivas sugeridos nesta indicação, a saber:

1 - Recursos humanos, em níveis mé
dio e superior, com comprovada experiência
nas áreas de planejamento das atividades
governamentais de ensino e realização de
cursos, gerência, acompanhamento e avali-
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11 - O parecer referente à indicação será proferi- ação de projetos e programas, inclusive
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da quadros de engenharia para edificações de
Presidência da comissão; pequeno, médio e grande porte;

111- se a comissêo que tiver de opinar sobre in- 2 - Recursos logísticos para apoio va-
dicaçAo concluir pelo oferecimento de projeto, segui- riado, representados por veiculas automoto-
rá este os trAmites regimentais das proposições con- res de ação aérea, terrestre e aqUáticos,
gêneres; para deslocamento humano e transporte de

IV - se nenhuma comissão opinar em tal sen- materiais e, ainda, conjuntos de equipamen-
tido, o Presidente da CAmara, ao chegar o proces- tos de múltiplos uso;
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica- 3 - Legislação pertinente, conforme
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui- disposto no Capitulo VIII da Constituição Fe-
ser, ofereça projeto próprio à consideraçêo da deral, arts. 231 e 232, onde "são reconheci-
Casa; das aos Indios sua organização social, costu-

V - não serão aceitas proposições que objetivem: mas, Irnguas, crenças e tradições, e os direi-
a) consulta a comissao sobre interpretação e tos originários sobre as terras que tradicio-

aplicação de lei; nalmente ocupam, competindo à União de-
b) consulta a comissão sobre atos de qualquer marcá-las, proteger e fazer respeitar todos

Poder, de seus órgãos e autoridades. os seus bens";
4 - Considerando que levantamentos

mais recentes dão conta da existência, em
meio a territorialidade brasileira, de aproxi
madamente 350 mil Indios, correspondendo
a 0,22% da população do Pais, localizados
em 560 distintas áreas indígenas, represen
tativas dos ecossistemas brasileiros, as
quais, no conjunto, perfazem 95 milhões de
hectares, equivalentes a 11% do território
nacional;

5 - Considerando que esse mesmo
contingente indlgena é o que restou de uma
população estimada por pesquisadores e
estudiosos em até 5 (cinco milhOss de Indi
os), por ocasião do descobrimento do Brasil,
pode-se imaginar que uma série muito gran
de de desgraças sobre eles se abateram e
ainda vem se abatendo, desde as tentativas
de escravização, de matanças premedita
das, invasões, tomada e expulsoes de suas
terras e, mais recentemente, pela falta de
ações de saúde dirigidas aos seus aldea
mentos, com resultados, nao raro, dizimado
res. Valendo o registro de que das possíveis
1.300 /fnguas indígenas existentes na época
do descobrimento, quase 90% delas foram
extintas em razêo do extermínio, grande nu
mero de povos, com conseqOente perda de
territórios;

6 - Considerando que a Constituição
de 1988 é a primeira a incluir um capitulo
sobre a temática indígena, destacando-se,
pela sua abrangência, o § 111 do art. 131, 8
saber: "sao terras tradicionalmente ocupa-
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das pelos fndios, as por eles habitadas em dlgenas, com destaque ao povo Xavante, já
caráter permanente, as utilizadas para as tiveram oportunidade de encaminhar ao Sr.
suas atividades produtivas, e imprescindfve- Ministro do Meio Ambiente, em janeiro de
is à preservaçao dos recursos ambientais 1999, documento anexo, propondo a cria-
necessários ao seu bem-estar e as neces- ção de um Projeto Piloto em suas terras,
sárias à sua reprodução trsica e cultural, se- mas com posslvel repercussão a todas as
gundo seus usos, costumes e tradiçOes"; outras terras indlgenas, precursor da pre-

7 - Considerando que o entendimento sente indicaçao, portanto objetivando a for-
de vivência nas terras indlgenas, ao longo maçao de agentes fiscais e de preservação
dos tempos, é totalmente distinto da visão do ambiental, genuinamente indfgenas;
homem civilizado, tendente à acumulaçao 11 Os parlamentares, abai,;
constante, indiscriminada e individualizada xo-assinados, julgam pertinente encaminhar
de tudo que pode significar possfvel riqueza ao Excelentlssimo Senhor Presidente tlta
material, inclusa a própria terra, a flora, e República e, posteriormente, aos Srs. Minis-
mesmo a fauna, ao contrário do entendimen- tros da Justiça e do Meio Ambiente a pr@-
to predominante entre os povos indlgenas, sente indicação, que, a nosso ver, possui
de que a reproduçao de sua cultura, com ên- elevado potencial irradiador de beneffcios à
fase aos costumes, ao uso, à IIngua, às populaçao indlgena brasileira, a um mesmo
crenças, à coleta, à caça e à produçao de tempo em que tenta resgatar um mlnimo de
alimentos, só pode e só deve ser alcançada dignidade e de respeito à pessoa humana,
a partir da preservaçao da natureza, onde na medida em que passamos a reconhecer
eles mesmos se incluam, imanentemente; que ninguém melhor do que o próprio Indio,

8 - Considerando com bastante ênfa- se adequadamente preparado, para fiscali-
se, as situações de alto risco que grande zar e proteger o am.biente, a que imane~te-
parte das áreas indlgenas e seus naturais men~e encontra:se Incluld~. Nesse sentido,
ocupantes continuam sujeitas nos dias atua- conSideram mais do que JUs~o que após a
is, por conta de enfrentamento, tentativas de conclusão do~ cursos sugendo~ e, conse-
invasões e ocupações de parte dessas áre- quente. recebimento do~ ~ertlficados de
as, por fazendeiros, posseiros, empresas aproveitamento, os fiscaiS Indlgenas pas-
madeireiras e de extraçao de minério, tudo se~ a rece~er os ~alores de 1 (hum) a.2
por completa falta de estrutura para fiscali- (dOIS) s~lános mlnlmos,. na dependêncil:J
zação e preservaçao dos componentes am- dos .nlvels de abrangênCia dos Gur$O~ (1'13-
bientais dessas áreas não raro envolvendo quenmentos de IE e 2E graus), tão logo CO~
açOes violentas, com perdas de vidas; me~m a desempenhar as funç~e~ para a~

9 -' Considerando, ainda que levanta- quais foram d7slgnados, sem chstmção de
mentos bem atuais dão conta da existência gênero ou nlvels de aculturaçao.
de um número já superior a 80.000 estudan- Sala das Sessões, de abril de 2000. - Deputad[!
tes indfgenas no PaIs, dos quais 67.000 fre- Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM - Deputado Gas"
qUentando o ensino fundamental nas 1.400 tio Vieira, PMDB/MA, - Deputado Ben-Hur, PT/MS
escolas localizadas em aldeias. E um outro - Deputado Fernando Gabeira, PVlRJ - Qeputmdo
contingente, de 12.000 jovens matriculados Ronaldo Vasconcellos, PFUMG - Deputado R.~~J(

em escolas de centros urbanos, também Freitas Mauro, PTB/ES - Deputado José Cara@~~

com predominância no ensino fundamental, Elias, PTB/ES - Deputado ConfúciO MOllJE"~,

mas já despontando um razoável número de PMDB/RO - Deputado Vivaldo Barbosa, PDT/RJ .-
estudantes de nlvel médio (2.500) e mesmo Deputado Marcos Afonso, de SOUZ3" PT/AC ~

no nlvel superior (150); valendo o destaque Deputado Dr. Roslnha, PT/PR - Deputado Pm,n~iJ)

que em escolas localizadas nas aldeias, o Rocha, PTIPA - Deputado Geovan Freitas C~n''f~l-

número de professores já ultrapassam os lho, PMDBlGO - Deputado Sigia Mirar.;lj~lll,

2.600, em sua quase totalidade oriundos PCdoBIMG - Deputado Haroldo Um~, pedoS/BÃ-
das próprias aldeias; Deputado Agnelo Queiroz, PCdoB/DF - Deputado

10 - E, finalmente, considerando que Inicio Arruda, PCdoB/CE - Depútada Jancisra
legItimas representantes das populaçOes in- Feghall, PCdoB/SP.



TITULO VIII
Da Ordem Social

CAPITULO VIII
Dos (ndlos

Art. 231. Sêo reconhecidos aos (ndios sua orga
nização social, costumes, Unguas, crenças e tradi
ções, e os direitos originários sobre as terras que tra
dicionalmente ocupam, competindo à Uniêo demar
cá-Ias, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1A Sêo terras tradicionalmente ocupadas pe
los (ndios as por eles habitadas em caráter perma
nente, as utilizadas para suas atividades produtivas,
as imprescindfveis à preservação dos recursos ambi
entais necessários a seu bem--estar e as necessárias
a sua reproduçao frsica e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.

§ 2Sl As terras tradicionalmente ocupadas pelos
Indios destinam-se a sua posse permanente, caben
do-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3A Oaproveitamento dos recursos hldricos, in
clu(das os potenciais energéticos, a pesquisa e a la
vra das riquezas minerais em terras indrgenas só p0
dem ser efetivados com autorizaçao do Congresso
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, fican
do-Ihes assegurada participaçao nos resultados da
lavra, na forma da lei.

Emenda

\

TITULO IV
Da Organizaçlo doa Poderes

CAPITULO IV
Ou Funç6e8 Essenciais à Justiça

Requer o envio de indlcaçlo ao Sr.
Ministro da Casa Civil da P....idência da
Repl'Jblica, relativa. Implantaçlo de p~.
tOllCentros de Formaçlo Profissional Im
6reas Indfgenas, por melo de aç6ea a ...
rem coordenadas pela Funai e lbama, ob
Jetivando a reallzaçlo de cursos para for·
maçlo de agentes fiscais e de preserva·
010 ambientai indfgena., com remunera·
çlo prevista a partir do exercfcio das fun·
çõe., com vista a suatentabllldade da.
terras e do patrlm6nlo que tradicional·
mente ocupam e vivenciam, em meio a
territorialidade brasileira.

CONsntulçAo
DA\

REPÚBLICA FEDERAllVA DO BRASIL
1988

LEG/SLAçAo CIT~DAANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEG/SLAnVOS- CeDI
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REQUERIMENTO DE INDICAÇAo NA, DE 2000 Art. 131. A Advocacia-Geral da Uniêo é a institu-
(Da Deputada Vanessa Grazziotin, Deputado ição que, diretamente ou por meio de 6rgêo vincula-

Ben-Hur e outros) do, representa a União, judicial e extrajudicialmente,
cabendo-Ihe, nos termos da lei complementar que
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as
atividades de consultoria e assessoramento jurldico
do Poder Executivo.

§ 1J1 A Advocacia-Geral da União tem por chefe
o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo
Presidente da República dentre cidadêos maiores de
trinta e cinco anos, de notável saber jurfdico e reputa
ção ilibada.

§ 2Sl O ingresso nas classes iniciais das carrei
ras da instituição de que trata este artigo far-se-á me
diante concurso público de provas e trtulos.

§ 3A Na execução da drvida ativa de natureza tri
butária, a representação da Uniêo cabe à Procurado
ria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto
em lei.

SEÇÃO 11
Da Advocacia Pl'Jbllca

*SeçSo /I com redaçSo dada pela
Constitucional~ 19, de 4-6-98.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1Sl do Regi

mento Interno da Cêrnara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. indicação anexa, sugerindo ao Poder Executi
vo a implantação de Postos/Centros de Formação
Profissional, em áreas indrgenas, com as finalidades
referidas no capuf acin'la destacado.

Sala das Sessões. 11 de abril de 2000. - Depu
tada Vanessa Grazzlotln - Deputado Ben-Hur Fer·
relra.



* Alterado para Diário da Cámara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 211 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alteradopara Diário da Camara dos Deputados,
porAto dos Presidentes das Mesas das duas Casas
do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da .
Presidência da Comissão;

11I- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar oprocesso à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposiçOes que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.TrTULO IV

Das Proposições

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUçAo NA 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Ci
mara dos Deputados.
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§ 4AAs terras de que trata este artigo são inalie- 11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co-
náveis e indisponrveis, e os direitos sobre elas, im- missões acerca de determinado assunto, visando a
prescritrveis. elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da

§ 5A É vedada a remoção dos grupos indrgenas Câmara.
de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso § 111 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob-
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que po- jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi-
nha em risco sua população, ou no interesse da sobe- dente e publicado no Diário do Congresso Nacio-
rania do Pars, após deliberação do Congresso Nacio- nal.
nal, garantido, em qualquer hipótese, o retomo imedi
ato logo que cesse o risco.

§ 6A São nulos e extintos, não produzindo efei
tos jurrdicos, os atos que tenham por objeto a ocupa
ção, o domlnio e a posse das terras a que se refere
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalva
do relevante interesse público da União, segundo o
que dispuser lei complementar, não gerando a nulida
de e a extinção, direito a indenização ou ações contra
a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa-fé.

§ 7A Não se aplica às terras indrgenas o dispos
to no art. 174, §§ 311 e 4A•

Art. 232. Os rndios, suas comunidades e organi
zações são partes legitimas para ingressar em juizo
em defesa de seus direit~s e interesses, intervindo o
Ministério Público em todos os atos do processo.

............................................:: .
CAPrTÚLO 11I

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resoluçao nD1O, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestao, ~
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa.
exclusiva;

INDICAÇAo N° 950, DE 2000
(Do Sr. Ben-Hur Ferreira)

Sugere ao Poder Executivo Declara":
çlo que reconheça a competência do Co
mitê pela Ellmlnaçlo da Discrimlnaçlo
Racial, nos termos do § 111 do art. 14 da
Convençlo Internacional sQbre a Ellml
naçlo de todas as Formas de Discrimlna
çlo Racial.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

DECRETO ND65.810, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1969

Promulga a Convenção Internacio
nal sobre a Eliminaçlo de Todas as For·
mas de Discriminaçlo Racial.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A
ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE

DISCRIMINAÇÃO

Racial Parte 11

ARTIGO 14

1. Todo Estado Parte poderá declarar a qual
quer momento que reconhece a competência do Co
mitê para receber e examinar comunicações de indi
viduas ou grupos de indivlduos sob sua jurisdição
que se consideram vitimas de uma violação pelo refe
rido Estado Parte, de qualquer um dos direitos enun
ciados na presente Convenção. O Comitê nao rece
berá qualquer comunicaçao de um Estado Parte que
não houver feito tal declaração.

2. Qualquer Estado Parte que fizer uma declara
ção de conformidade com o parágrafo do presente ar
tigo, poderá criar ou designar um órgao dentro de sua
ordem jurldica nacional, que terá competência para
receber e examinar as petições de pessoas ou gru
pos de pessoas sob sua jurisdiçao que alegarem ser
vitimas de uma violação de qualquer um dos direitos
enunciados na presente Convenção e que esgotaram
os outros recursos locais disponfveis.

3. A declaração feita de conformidade com o §
1D. do presente artigo e o nome de qualquer 6rgao cri
ado ou designado pelo Estado Parte interessado
consoante o § 2D. do presente artigo será depositado
pelo Estado Parte interessado junto ao Secretário
Geral das Nações Unidas que remeterá cópias aos
outros Estados Partes. A declaraçao poderá ser reti
rada a qualquer momento mediante notificação ao
Secretário Geral mas esta retirada nao prejudicará
as comunicações que já estivem sendo estudadas
pelo Comitê.
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(Puôlique-se. Encaminhe-se.) Declaraçao que reconheça a competência do Comitê
. . ,. pela Eliminação da Discriminação Racial, nos tenros do

Excelentrsslmo Senhor Presidente da Repubh- art. 14 da Convenção Internacional sobre a Eliminação
ca, de Todas as Formastie Discriminação Racial.

A Convenção Internacional sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Racial foi apro- Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. - Depu-
vada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em tado Ben·Hur Ferreira, PT - MS.
21 de dezembro de 1965. O Brasil é signatário desta
Convenção desde 7 de março de 1966, tendo ratifica
do a mesma em 27 de março de 1968. A referida Con
venção foi promulgada pelo Decreto nA 65.810, de 8
de dezembro de 1969.

O art. 14 da Convenção, que estabelece a com
petência do Comitê pela Eliminação da Discriminação
Racial, passou a vigorar a partir de 3 de dezembro de
1982 e já foi reconhecido por várias dezenas de pal
ses, mas entre eles nao se encontça o Brasil.

Esta Indicação sugere, portanto, ao Poder Exe
cutivo, por intermédio da Presidência da República,
que faça uma declaração ao Secretário Geral das Na
ções Unidas, reconhecendo a competência do Comi
tê para receber e examinarcomunicação de pessoas,
ou grupo de pessoas, que alégarem ser vitimas de vi
olação, por parte do Governo Brasileiro, de quaisquer
direitos estipulados na Convenção, nos termos do §
1A de seu art. 14.

No momento em que, em todo o mundo, se rea
lizam os preparativos para a Terceira Conferência
Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a
Xenofobia e Formas Conexas de Intolerência, que se
realizará na Africa do Sul em 2001, o Governo brasile
iro, acatando esta Indicação, dará uma demonstra
ção efetiva de seu empenho em erradicar todas as
formas de racismo e discriminação racial.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. - Depu
tado Ben·Hur Ferreira, PT - MS.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Ben-Hur Ferreira)

Requer o envio de Indlcaçlo ao Po
der Executivo, através da Presidência da
República, sugerindo Declaraçlo que re·
conheça a competência do Comitê pela
Eliminação da Discriminação Racial, nos
termos Do § 111 art. 14 da Convençio
Internacional sobre a Eliminaçlo de To·
das as Formas de Discriminação Racial.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso Ie§ 1D, do Regimen

to Intemo da Cêrnara dos Deputados, requeiro a V. Ex
seja encaminhada ao Poder Executivo, através da Presi

_ dência da República, a Indicaçêo em anexo, sugerindo



TITULO IV
Das Disposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUçAo N1l 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos.Deputados.

ARTIGO 15

1. Enquanto não forem atingidos os objetivos da
Resolução n1l 1.514 (XV) da Assembléia-Geral de 14
de dezembro de 1960, relativa à Declaração sobre a
concessão da independência dos paises e povos co
loniais, as disposições da presente convenção não
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4. O órgão criado ou designado de conformida- restringirão de maneira alguma o direito de petição
de com o § 21l do presente artigo, deverá manter um concedida aos povos por outros instrumentos interna-
registro de petições e cópias autenticadas do registro cionais ou pela Organização das Nações Unidas e
serão depositadas anualmente por canais apropria- suas agências especializadas.
dos jun.to ao Secretário Gera! das Nações Un~das, no 2. a) O Comitê .constituido de conformidade
enten~lmento que? ?Onteudo dessas cópias não com o § 11l do art-8 desta Convenção receberá cópia
será divulgado ao publico. das petições provenientes dos órgãos das Nações

5. Se não obtiver"reparação satisfatória do ór- Unidas que se encarregarem de questões diretamen-
gão criado ou designado de conformidade com o § 21l te relacionadas com os principios e objetivos da pre-
do presente artigo, o peticionário terá o direito de le- sente Convenção e expressará sua opinião e formu-
var a questão ao Comitê dentro de seis meses. lará recomendações sobre petições recebidas quan-

6. a) O Comitê levará, a titulo confidencial, qual- do examinar as petições recebidas dos habitantes
quer comunicação que lhe tenha sido endereçada, ao dos territórios sob tutela ou não autOnomo ou de qual-
conhecimenio do Estado Parte que, pretensamente queroutro território a quese aplicar a resolução 1.514
houver violado qualquer das disposições desta Con- (XV) da Assembléia-Geral, relacionadas a questões
venção, mas a identidade da pessoa ou dos grupos de tratadas pela presente Convenção e que forem sub-
pessoas não poderá ser revelada sem o consentimen- metidas a esses órgãos.

to expr~sso da referida pessoa .ou grupos de.pessoas. b) O Comitê receberá dos órgãos competentes
O Comitê não receberá comu~lcações ano~lmas. da Organização das Nações Unidas cópia dos relató-

b) Nos três m~ses segUln.tes, o refer.ldo Estado rios sobre medidas de ordem legislativa, judiciária,
submeterá, por escnto ao Comitê, as expllca~õ~sou administrativa ou outra diretamente relacionada com
recom~ndaçõesq.ue esclareçam a questão e indicará os principios e objetivos da presente Convenção que
as medidas corretivas que por acaso houveradotado. as Potências Administradoras tiverem aplicado nos

7. a) O Comitê examinará as comunicaçOes, à territórios mencionados na alfnea a do presente pará-
luz de todas as informações que lhe forem submeti- grafo e expressará sua opinião e fará recomendações
das pelo Estado Parte interessado e pelo peticioná- a esses órgãos.

rio. O Comitê só examinará uma comunicação de 3. O Comitê incluirá em seu relatório à Assem-
um peticionário após ter-se assegurado que este es- bléia-Geral um resumo das petições e relatórios que
gotou todos os recursos internos disponiveis. Entre- houver recebido de órgãos das Nações Unidas e as
tanto, esta regra não se aplicará se os processos de opiniões e recomendações que houver proferido so-
recurso excederem prazos razoáveis. bre tais petições e relatórios.

b) O Comitê remeterá suas sugestões e reco- 4. O Comitê solicitará ao Secretário Geral das
mendaçOes eventuais, ao Estado Parte interessado e Nações Unidas qualquer informação relacionada com
ao peticionário. os objetivos da presente Convenção que este dispu-

8. O Comitê incluirá em seu relatório anual um ser sobre os territórios mencionados no § 2.0., a, do
resumo destas comunicações, se for necessário, um presente artigo.
resumo das explicaçOes e declart;ições dos Estados .
Partes interessados assim como suas próprias su- ..
gestões e recomendações.

9. O Comitê somente terá competência para
exercer as funções previstas neste artigo se pelo me
nos dez Estados Partes nesta Convenção estiverem
obrigados por declaraçOes feitas de conformidade
com o parágrafo deste artigo.
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CAP(rULO 11I
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Arligo alterado pela Resoluç§o nD 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestao,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusivo;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missOes 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 pelo
Presidente e publicado do Diário do Congresso Na
cional.

* Altera para Diário da Camara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas duas Casas do
Congresso de 2 de outubro de 1995.

§ 2.11 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhas às Comissões
competentes;

* Alterado para Diário da Camara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO NO. 952, DE 2000
(Do Sr. Rubens Furlan)

Sugere ao Poder Executivo a cria
ção de programa habitacional para o
melo rural.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Recentemente o Congresso Nacional promul
gou a Emenda Constitucional nll 26 que consagra a
moradia como um direito social que, evidentemente,
se estende também aos homens do campo.

Para o meio rural, o conceito de moradia deve
ser associado ao da propriedade de minima extensão
de terra, que permita, além do refúgio próprio, fixo e
permanente, o sustento e preservação do núcleo fa
miliar.

Dessa forma, estar-se-á estimulando, na zona ru
ral, o gregarismo que, instintivo da espécie humana, se
vê, hoje, substituido por acentuado e prejudicial proces
so migratório voltado aos grandes centros urbanos.

Contudo, não se dispõe hoje no Pais de ade
quado financiamento voltado à interiorização dos pro
gramas habitacionais.

Em função disso, sugerimos que sejam efetiva
das, pelo Poder Executivo, providências no sentido
da criação de um tipo de financiamento, pela Caixa
Econômica Federal, que promova, na zona rural, a
oferta de moradias, assentadas em extensão minima
de terra passivel de exploração para manutenção de
seus proprietários. Este financiamento precisaria
atender também as necessidades quanto à reforma
ou ampliação das unidades rurais.

Estamos convictos de que a medida ora propos
ta dignificará nosso homem do campo e possibilitará
sua fixação em ambiente próprio, em claro beneficio
para toda a sociedade.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. -I)epu-
"tado Rubens Furtan.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Furlan)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, sugerindo a criação de
programa habitacional para o meio rural.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1.11, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
ExA seja encaminhada ao Poder Executivo a indicação
em anexo, sugerindo a criação, na Caixa Econômica
Federal, de programa habitacional para o meio rural.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. - Depu
tado Rubens Furtan.



TITULO IV
Das Proposições
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS tido, o Presidente da Camara, ao chegar o proces-

LEGISLATIVOS - CeDI so à Mesa, determinará o arquivamento da indica-
. ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui-

REGIMEN~~ INTERNO ser, ~fereça projeto próprio à consideração da

CÂMARA DOS DEPUTADOS Casa, " . .
V - não serão aceitas proposlçOes que obJetl-

RESOLUÇÃO NI1 17, DE 1989 vem:
Aprova o Regimento Interno da Cá- . a) consul~a a Comissão sobre interpretação e

mara dos Deputados aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPiTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:
* Artigo alterado pela ResoluçSo rfJ 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, 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 Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 111 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, porAto dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 211 Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa'serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sÕes competentes;

" Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
porAto dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável acritério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os tramites regimentais das proposiçOes con
gêneres;

INDICAÇÃO N1l955, DE 2000
(Do Sr. Feu Rosa)

Sugere ao Poder Executivo o envio
de projeto de lei que proíba a nomeação
para cargo em comissão de parentes dos
membros dos Poderes da União.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentrssimo Senhor Presidente da República:
O nepotismo nas repartições públicas brasilei

ras é prática detestável, que vem privilegiando o pa
rentesco em detrimento da eficiência e da competên
cia dos servidores.

Estamos lutando pelo fim desta imoralidade e,
na Câmara dos Deputados, já apresentamos Projeto
de Resoluçêo que prolbe a contratação para cargos
em comissêo de cOnjuges, companheiros ou paren
tes, consangOlneos ou afins, até o terceiro grau, ou
por adoção, de deputados.

Gostarlamos de estender a proibição para os
demais Poderes. Todavia, esbarramos no óbice cons
titucional da iniciativa privativa de V. ExA para propor
"leis que disponham sobre servidores públicos da
União e Territórios, seu regime jurldico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria" (art. 61, §
111, 11, c).

Nesse sentido, sugerimos a V. Ex& que envie
à Camara dos Deputados projeto de lei alterando a
Lei nIl.8.112, de 1990 para proibira nomeação para
cargos em comissão de cOnjuges, companheiros
ou parentes, consangOlneos ou afins, até o tercei
ro grau, ou por adoça0, de membros dos Poderes
da União, de detentores de mandato eletivo e dos
demais agentes pollticos, em seus respectivos ór
gãos de atuação.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2000. - Depu
tado Feu Rosa.



TITULO IV
Da QrganlzaçAo dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1,Q, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. ExA seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo o envio à Câmara dos
Deputados de projeto de lei que prorba a nomeação
para cargo em comissão de parentes dos membros
dos Poderes da União.

Sala das Sessões, 15 de Maio de 2000. - Depu
tado Feu Rosa.
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REQUERIMENTO administração direta e autárquica ou aumento
(Do Sr. Feu Rosa) de sua remuneração;

Requer o envio de IndlcaçAo ao Po- ..b) or~anização admi~istrati~a e ju~ici~ria, matê-
der Executivo, relativa à prolblçAo de no- na tnbutána .e .orçamentána, se:rvl~S publlcos e pes-
meaçAo de parentes para cargos em co- soai da adminIstração dos Terntónos;
miasAo. c) servidores públicos da União e Territórios,

seu regime jurrdico, provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria;

*Allnea c com redação dada pela Emenda
Constitucional nO 18, de 5-2-1998.

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuiçOes dos Minis
térios e Órgãos da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju
rrdico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transfer!ncia para a re
serva.

*Allnea f acrescida pela Emenda Constitucional
nO 18, de 5-2-1998.

§ 2,Q A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentaçao à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mrnimo, um por cento do eleitora
do nacional, distriburdo pelo menos por cinco esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República eaos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituiçao.

§ 1,Q São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11- disponham sobre:
I) criação de cargos, funções ou empregos pú

blicos na

LEI Na 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980

Dispõe sobre o Regime Jurfdico dos
servidores Públicos Civis da Unllo, das
Autarquias e das fundaçoei.

TITULO I
CAPITULO ÚNICO

Das Disposições Preliminares

Art. 1R Esta lei institui o Regime Jurrdico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias,
inclusive as em regime especial, e das fundações pú
blicas federais.

Art. 2A Para os efeitos desta lei, servidoré a pes
soa legalmente investida em cargo público.

Art. 3A Cargo público é o conjunto de atribuições
e responsabilidades previstas na estrutura organiza
cional que devem ser cometidas a um servidor.

Parégrafo único. Os cargos públicos, acessrveis a
todos os brasileiros, são criados por lei, com denomina-



TITULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO

, DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO NIl17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dQs Deputados
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çao própria e vencimento pago pelos cofres públicos, 11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre in-
para provimento em caráter efetivo ou em comissão. dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui-
.................................................................................... rá este os trâmites regimentais das proposições con-
.................................................................................... gêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se oAutor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposiçOes que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPiTULO 11I
Das Indicações

Art. 113. indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resoluçao~10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, 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 Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 111 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente epublicado no Diário do Congresso Nacional.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2A Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicaçOes recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis-
sões competentes; ,

'*Alterado' para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.-: '

~i - o parecer referente à indicação será proferi
do nO"J:'razo de-vinte sess6es, prorrogável acritério da
Presidência da Comissão:

INDICAÇÃO N1l957, DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)

Sugere ao Poder Executivo, por in- .
termédio do Ministério da Defesa, a reali
zação de estudos e a elaboração de um
programa visando a transferência de
Grandes Unidades das Forças Armadas
para a região de faixa de fronteira.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentfssimo Senhor Ministro da Defesa:
Com fundamento no art. 113, inciso I e § 1A do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sugiro
ao Poder Executivo a realização de estudos e a ela
boração de um programa, no âmbito do Ministério da
Defesa, visando a transferência de Grandes Unida
des das Forças Armadas para a região de faixa de
fronteira.

A Constituição Federal em seu art. 142, prevê
que as Forças Armadas destinam-se à defesa da Pá
tria. Insere-se, dentro do conceito dessa missão
constitucional, a defesa de nossa soberania e de nos
sa integridade territorial.

As constantes ameaças, na faixa de fronteira,
em especial nas regiões Norte e Centro-Oeste, à so
berani~ brasileira e à nossa integridade territorial, pa
trocinadas por grupos terroristas, com atuação em
parses vizinhos, e por integrantes do crime organiza
do internacional, assumem, nos dias de hoje, dimen
soes tais que estão a exigir que o Brasil redirecione
seu planeiamento de distribuição espacial das Gran-



SUBSEÇÃO 111
Das Leis

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TfTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPfTULO I
Do Poder Legislativo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissêo da
Camara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta ConstituiçAo.

§ 1'lSêo de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11 - disponham sobre:

a) criaçAo de cargos, funQOes ou empregos pú
blicos na administraçêo direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, maté
ria tributária e orçamentária, serviços públicos e pes
soal da administraçêo dos Territórios;

c) servidores públicos da Uniêo e Territórios,
seu regime juridico, provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria;

* Alfnea c com redaçao dada pela Emenda
Constitucional nD 18, de 5-2-1998.
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des Unidades qu~ integram a Marinha, o Exército e a Ministério da Defesa, visando a transferência de
Aeronáutica. Grandes Unidades das Forças Armadas para a re-

Se em tempos passados nossas hipóteses de gião de faixa de fronteira.
defesa da Pátria priorizavam, justificadamente, a Sala das SesSoes, de de 2000. - Deputado
fronteira sul, a realidade atual mostra-se bastante di- Marçal Filho.
versa. Em conseqQência, faz-se necessário que se
transfiram efetivos das Forças Armadas, que hoje se
concentram no Sul e no Sudeste do Brasil, para as re
giOes Norte e Centro-Oeste.

A transferência de Grandes Unidades das For
ças Armadas para a faixa de fronteira trará, com cer
teza, enormes benefIcios para o nosso PaIs.

Além de se estar dando oportunidade a que as
Forças Armadas possam exercer sua missão cons
titucional de defesa da Pátria, pela sua ação de
presença, servirão como fator de inibição da práti
ca de i1rcitos e cooperarão para a \titrificação da fa
ixa de frc;lnteira, assegurando o desenvolvimento
da região e a sua integração às demais regiOes do
Brasil.

Em face do preceito insculpido no art. 61, § IA, in
cisos I e 11, letra f, da nossa Carta Magna, a iniciativa
de leis que disponham sobre as Forças Armadas é
privativa do Presidente da República.

Por essa razão, ante a impossibilidade de ser
apresentado, por iniciativa de parlamentar, projeto
de lei sobre matéria relativa à distribuição espacial
das unidades das Forças Armadas, encaminho a
presente Indicação, sugerindo a realização de es
tudos e a elaboração de um programa, no êmbito
do Ministério da Defesa, visando a transferência
de Grandes Unidades das Forças Armadas para a
região de faixa de fronteira.

Sala das Sessões, de de 2000. - Deputado
Marçal Filho.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marçal Filho)

Requer seja encaminhada Indicaçlo
ao Poder Executivo, sugerl~do a realiza
çio de estudos e a elaboraçlo de um
programa, no âmbito do Ministério da De
fesa, visando a transferência de Grandes
Unidades das Forças Armadas para are
gilo de faixa de fronteira.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. EX- I com fundamento no art. 113,

inciso I e § 1"', do Regimento Interno da Camara dos
Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a
IndlcaçAo, em anexo, que sugere a realizaçAo de es-

_ tudos e a elaboraçêo de um programa, no êmbito do



TrrULOV
Da Defesa do Estado e das
Instituições Democráticas

CAPITULO 11
Das Forças Armadas

Art. 142. As Forças Armadas, constituidas pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são institu
ições nacionais permanentes e regulares, organiza
das com base na hierarquia e na disciplina, sob a au
toridade suprema do Presidente da República, e des
tinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquerdestes, da
lei e da ordem.

§ 111 A lei complementarestabelecerá as normas
gerais a serem adotadas na organização, no preparo
e no emprego das Forças Armadas.

§ 2D. Não caberá habeas corpus em relação a
punições disciplinares militares.

§ 311 Os membros das Forças Armadas são de
nominados militares, aplicando-se-Ihes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposi
ções:

* § 311 acrescido pela Emenda Constitucional nll

18, de 5-2-1998.
1-as patentes, com prerrogativas, direitos e de

veres a elas inerentes, são conferidas pelo Presiden
te da República e asseguradas em plenitude aos ofi
ciais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes
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d) organização do Ministério Público e da De- privativos os trtulos e postos militares-e, juntamente
fensoria Pública da União, bem como normas gerais com os demais membros, o uso dos uniformes das
para a organização do Ministério Público e da Defen- Forças Armadas;
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos * Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional
Territórios; ~ 18, de 5-2-1998.

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis- 11 - o militar.em.ª,~idade que tomar posse em
térios e órgãos da administração pública; cargo ou emprego público civil permanente será

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju- transferido para a reserva, nos termos da lei;
rfdico, provimento de cargos, promoções, estabilida- * Inciso /I acrescido pela Emenda Constitucional
de, remuneração, reforma e transferência para a re- ~18, de 5-2-1998.
serva. 11I - O militar da ativa que, de acordo com a lei,

" Alfnea f acrescida pela Emenda Constitucional tomar posse em cargo, emprego ou função pública ci-
~18, de 5-2-1998. vil temporária, não eletiva, ainda que da administra-

§ 211 A ihiciativa popular pode ser exercida pela ção indireta, ficará agregado ao respectivo qua~ro e
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de somente poderá., enquanto. p~rmanecer nessa sltua-
lei subscrito por, no minimo, um por cento do eleitora- ção, ser promovl.do por antigUidade, contando-se-Ihe
do nacional, distribuido pelo menos por cinco esta- o tempo de. serviço apenas para aquela pr~moção .e
dos, com não menos de três décimos por cento dos transferência para a reserva, sendo depOIS de d~ls
eleitores de cada um deles. anos de afastamento, continuos ou não, transferrdo

para a reserva, nos termos da lei;
* Inciso 11I acrescido pela Emenda Constitucio

nal~ 18, de 5-2-1998.
IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a

greve;
" Inciso IV acrescido pela Emenda Constitucio

nal ~18, de 5-2-1998.
V - o militar, enquanto em serviço ativo, nao

pode estar filiado a partidos polfticos;
* Inciso V acrescido pela Emenda Constitucio

nal nl1 18, de 5-2-1998.
VI- ooficial só perderá o posto ea patente se for jul

gado indigno do oficialato ou com ele incompatfvel, por
decisão de tribunal militarde caráter permanente, em tem
po de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

* Inciso VI acrescido pela Emenda Constitucio
nal nQ 18, de 5-2-1998.

VII - o oficial condenado na justiça comum ou
militar à pena privativa de liberdade superior a dois
anos, por sentença transitada em julgado, será sub
metido ao julgamento previsto no inciso anterior;

* Inciso VII acrescido pela Emenda Constitucio
nal nl1 18, de 5-2-1998.

VIII-aplica-se aos militares o disposto no art. 7,
incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX eXXV e no art. 37, in
cisos XI, XIII, XIV e XV;

" Inciso VIII acrescido pela Emenda Constitucio
nal nQ 18, de 5-2-1998.

IX - aplica-se aos militares e a seus pensionis
tas o disposto no art. 40, §§ 7D. e 8D.;

* Inciso IX acrescido pela Emenda Constitucio
nal nl1 20, de 15-12-1998.



TITULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da cl
mara dos Deputados

* Alterado para Diário da camara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2S1 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encarr nhadas às Comis
sões competentes;

CAPiTULO 11I
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resoluç!onD10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, 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 Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Camara.

§ 1S1 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.
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X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças * Alterado para Diário da Clmara dos Deputa-
Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
condições de transferência do militar para a inativida- Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
de, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerro- 1995.
gativ~s e outras situa?õ~s especiais dos ~!litares, 11 _ o parecer referente à indicação será profe-
?Onsl~eradas as pecull~ndades de suas atlvldad~s, rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
inclUSive aquelas cumpndas por força de compromls- da Presidência da Comissão'
sos internacionais e de guerra. III C· _A 't' d . b*. . C ft . - se a omlsl::K:lo que Iver e opinar so re

InCISO X acreSCido pela Emenda ons I UClo- indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se-
nal nD 18, de 5-2-1998. guirá este os tramites regimentais das proposições
.................................................................................... congêneres;

.................................................................................... IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen-
REGIMENTO INTERNO DA tido, o Presidente da Camara, ao chegar o processo

CÂMARA DOS DEPUTADOS à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
RESOLUÇÃO NSl17, DE 1989 cientificando-se o Autor para que este, se quiser,

ofereça projeto próprio à consideração da Casa;
V - não serão aceitas proposições que objeti

vem:
a) consulta à Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇAo NA 959, DE 2000
(Do Sr. Eduardo Jorge)

Sugere ao Poder Executivo, por in
tennédlo do Ministério da Saúde, que
seja analisada a possibilidade de S8 ado
tar a farinha multl-mistura no programa
oficial de combate à desnutrlçlo.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Sugiro, nos termos do artigo 113, inciso I, pa
rágrafo 1A do Regimento Interno da Cêmara dos
Deputados, que seja encaminhada ao Poder Exe
cutivo, por meio do Ministério da Saúde, a seguinte
indicação:

Que fosse analisada a conveniência de se ado
tar a alimentação alternativa, que já vem sendo utili
zada com grande êxito pelo Pastoral da Criança, em
diversas áreas pobres do Pars, com comprovada re
dução do mortalidade infantil.

Esta alimentação é mais energética e mais rica
em vitaminas e minerais que o leite e óleo adotados
por este programa do Ministério do Saúde, como
pode ser observado nos documentos que anexo a
esta indicação, por exemplo o artigo "Prato feito" pu
blicado no jornal Folha de S.Paulo em 13 de março
de 2000, ou os resultados do trabalho da Pastoral da
Criança em todo o Brasil.

O leite distriburdo puro facilita a diluição in
tra-familiar e, além disso, o desnutrição não é necessari-



TITULO IV
Das Proposições

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO NJl 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da CA
mara dos Deputados

CAPiTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

fi Artigo alterado pela Resoluçao nR 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestao,
ou oenvio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missOes acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Cêmara.

§ 1i1 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário do Congresso Nacional.

fi Alterado para OI.rlo da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2i1 Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

fi Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sasdo Congresso Nacional de 2de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável acritério da
Presidência da Comissão;

Requer que seja encaminhada, ao
Poder Executivo, indicação sugerindo ao
Ministério da Saúde possibilidade de
adotar a multi-mistura em seu programa
de combate àidesnutriçao.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 113, inciso I, pará

grafo 1Jl, do Regimento Interno da Cêmara dos Depu
tados, que seja encaminhado ao Poder Executivo o
indicação anexo, que sugere ao, Ministério da Saúde
a adoção da multi-mistura como forma de combate à
desnutrição.

Sala das SessOes, 15 de maio de 2000. - Depu
tado Eduardo Jorge, PT/SP.
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amente proteica. A Prefeitura de Belo Horizonte conse- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
guiu atender 32% mais crianças com o mesma verba, ao COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
adicionar 50% de farinha multi-mistura ao leite. LEGISLATIVOS - CeDI

A multi-mistura é composta por alimentos mu- REGIMENTO INTERNO
ito ricos em minerais e vitaminas e o estudo multi
cêntrico, realizado pelo Ministério da Saúde em
1997, demostrou que a fome no Brasil, com exce
ção das áreas de calamidade, é qualitativa (falta vi
taminas A, B1, B2, Cálcio e Ferro - Ver o relatório fi
nal da avaliação qulmica e nutricional de farinha
composta, do ITAL - Instituto Tecnológico de Ali
mentos, sobre a multi-mistura usada em Belo Hori
zonte).

A multi-mistura utiliza produtos disponfveis lo
calmente (farelo de arroz e de trigo, folhas verdes es
curas, mandioca, batata-doce, chuchu, etc), semen
tes (abóbora, gergelim, etc), casca de ovo, todos con
centrados de minerais e/ou vitaminas. Além dessas
vantagens nutricionais tem gerado renda, emprego,
organização da comunidade.

Por todas essas vantagens, sugerimos ao Mi
nistério da Saúde que estude a multi-mistura e consi
dere a possipilidade de adotá-Ia em seu programa de
combate à desnutrição.

Justificação

Além de tudo oque já foi dito acima sobre a mul
ti-mistura, anexo uma série de documentos e estudos
que comprovam a efetividade desta alimentação al
ternativa.

Sala das SessOes, 15 de maio de 2000. - Depu
tado Eduardo Jorge, PT/SP.

REQUERIMENTO
(Do Senhor Eduardo Jorge)



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TITULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAP(TULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 6Jl São direitos sociais a educaçao, a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previ
dência social, a proteção à maternidade e à infência,

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO NA ,DE 2000
(Do Sr. Alceu Collares)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo (Ministério do Planejamen
to, Orçamento e Gestão) com o objetivo
de ser providenciada a regulamentação
prevista no caput do art. 230 da Lei nA
8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, do Regimento

Interno da Cêmara dos Deputados, solicito a V. ExA.
que seja encaminhada ao Poder Executivo (Ministé
rio do Orçamento, Planejamento e Gestao) a anexa
Indicação, sugerindo a adoção de providências des
tinadas a promover a regulamentação do art. 230,
caput, da Lei nJl 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
no que se refere à prestação de assistência médica
ao servidor público federal.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Alceu Collares
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11I - se a Comissêo que tiver de opinar sobre indi- aos comandos constitucionais que asseguram o direi-
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este to à prestação assistencial à saúde, além de compro-
os trâmites regimentais das proposições congêneres; meter a eficiência, tão reclamada, do setor público fe-

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti- deral, tendo em vista o desestrmulo que provoca na
do, o Presidente da Cêmara, ao chegar o processo à classe dos agentes públicos da União.
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci- Dessa fo~a, por todo o expost?, su~erimos ~
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere- Vossa Excelência a adoção de providências destl-
ça projeto próprio à consideração da Casa' nadas a promover a regulamentação do art. 230,

. . ' ., . caput, da Lei n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
V - não serão aceita~ proPOSI~ que obJetivem. no que tange à prestação de assistência médica a
a) consulta à Comissão sobre Interpretação e servidores públicos federais.

aplicação de lei; Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu-
b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer tado Alceu Collares

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO NA 961, DE 2000
(Do Sr. Alceu Collares)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, a adoçA0 de provi
dências destinadas a promover a regula
mentaçlo do art. 230, caput, da Lei nll

8.112, de 11 de dezembro de 1990.
(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão,

A Constituição Federal, em seu art. ~, estabele
ce que a saúde é um direito social. Por sua vez, o art.
196, também da Carta PoUtica, prescreve que a saú
de é direito de todos e dever do Estado. Nesse con
texto, de atendimento à saúde, a Lei n1l 8.112, de 11
de dezembro de 1990, que instituiu o Regime Jurfdico
dos servidores públicos federais, preconiza o seguin
te, no caput de seu art. 230:

"Art. 230. A assistência é saúde do servidor, ativo
ou inativo, e de sua famflia, compreende assistência
médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farma
cêutica. prestada pelo Sistema Único de saúde - SUS
ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver
vinculado o servidor, ou, ainda, mediante convênio ou
contrato, na forma estabelecida em regulamento."

"Artigo, caput, com redação dada pela Lei nA
9.527, de 10-12-1997 (DOU de 11-12-1997, em vigor
desde a publicação)."

Sucede, entretanto. que, apesar da expressa
previsão legal, até o presente, decorridos quase dez
anos da publicaçAo da Lei nA 8.112190, ainda não foi
editado o regulamento disciplinador da prestaçao de
assistência médica aos servidores públicos federais.
Essa situaçao, de omissão normativa, contrapOe-se
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LEI NI1 9.527, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

na forma desta to do sistema público de saúde, entidades sem fins lu
crativos declaradas de utilidade pública, ou com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

*§ 1° acrescentado pela Lei nO 9.527, de
10-12-1997.

§ 2ll. Na impossibilidade, devidamente justifi
cada, da aplicação do disposto no parágrafo anteri
or, o órgão ou entidade promoverá a contratação da
prestação de serviços por pessoa jurfdica, que
constituirá junta médica especificamente para es
ses fins, indicando os nomes e especialidades dos
seus integrantes, com a comprovação de suas ha
bilitações e de que não estejam respondendo a pro
cesso disciplinar junto à entidade fiscalizadora da
profissão.

* § 2° acrescentado pela Lei nO 9.527, de 10-12
1997.

TITULO VIII
Da Ordem Social

CAPiTULO 11
Da Seguridade Social

Seção 11
Da Saúde

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante polfticas sociais e econô
micas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e re
cuperação.

a assistência aos desamparados,
Constituição.

*Artigo com redação dada pela Emenda Consti
tucional nl1 26, de 14-2-2000.

LEI NI1 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990.

Dispõe sobre o Regime Juridico dos
Servidores Públicos Civis da Uniio, das
autarquias e das Fundações Públicas Fe
derais.

TITULO VI
Da Seguridade Social do Servidor

CAPITULO 111
Da Assistência à Saúde

Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo
ou inativo, e de sua famma, compreende assistência
médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farma
cêutica, prestada pelo- Sistema Único de Saúde 
SUS ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual
estiver vinculado o servidor, ou, ainda, mediante con
vênio ou contrato, na forma estabelecida em regula
mento.

* Artigo caput com redação dada pela Lei nA
9.527, de 10-12-997.

§ 1ll. Nas hipóteses previstas nesta lei em que
seja exigida perfcia, avaliação ou inspeção médica,
na ausência de médico ou junta médica oficial, para a
sua realização o órgão ou entidade celebrará, prefe
rencialmente, convênio com unidades de atendimen-

Altera Dispositivos das Leis NOS

8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460,
de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5
de fevereiro de 1954, e dá outras provi
dências.

o Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei:

Art. 1ll.0s arts. go, 10,11,13,15,17,18,19,20,
24,31,35,36,37,38,44,46,47,53,58,61,62,67,80,
81,83,84,86,87,91,92,93,95,98,102,103,117,
118,119,120,128,129,133,140,143, 149, 164,167,
169,186,203,230 e 243 da Lei n1l 8.112, de 11 de de
zembro de 1990,·passam a vigorar com as seguintes
alterações:

Seção VI
Da Licença para Capacitaçio

"Art. 230. A assistência à saúde do servidor,
ativo ou inativo, e de sua famflia, compreende assis
tência médica, hospitalar, odontológica, psicológica
e farmacêutica, prestada pelo Sistema Único de Sa
úde - SUS ou diretamente pelo órgão ou entidade
ao qual estiver vinculado o servidor, ou, ainda, medi
ante convênio ou contrato, na forma estabelecida
em regulamento.



REGIMENTO INTERNO

T[TULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO NO. 17, DE 1989
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§ 111. Nas hipóteses previstas nesta lei em que * Alterado para Diário da cámara dos Deputa-
seja exigida perlcia, avaliação ou inspeção médica, dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
na ausência de médico ou junta médica oficial, para a Casas do Congresso> Nacional de 2 de outubro de
sua realização o órgão ou entidade celebrará, prete- 1995.
rencialmente, convênio com unidades de atendimen- § 211. Na hipótese do inciso 11, serao observadas
to do sistema público de saúde, entidades sem fins lu- as seguintes normas:
crativos declaradas de utilidade pública, ou com o I - as indicações recebidas pela Mesa serão li-
Instituto Nacional do Seguro Social- INSS. das em súmula, mandadas à publicação no DIArlo do

§ 211. Na impossibilidade, devidamente justifica- Congresso Nacional e encaminhadas às Comis-
da, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o sões competentes;
órgão ou entidade promoverá a contratação da pres- * Alterado para Diário da Cámara dos Deputa-
tação de serviços por pessoa jurldica, que constituirá dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
junta médica especificamente para esses fins, indi- Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
cando os nomes e especialidades dos seus integran- 1995.
tes, com a comprovação de suas habilitações e de 11 - o parecer referente à indicação será prata-
que nao estejam respondendo a p~sso disciplinar rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
junto à entidade fiscafizadora da profissêo." da Presidência da Comissêo;
........ 111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre

indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissao opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissêo sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposi~o através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela ResoluçSo f1l1 O, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de provi

d~ncia, a realização de ato admmistrativo ou de
gestao, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
ComissOes acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 12 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado peJo
Presidente e publicado no Diário do Congresso
Nacional.

INDICAÇÃO NA 963, DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)

Sugere ao Poder Executivo, por In
termédio do Ministério da Saúde, a inten
slficaçlo das aç6es contra o consumo de
derivados do tabaco.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentfssimo Senhor Ministro da Saúde:
Entre os óbitos por câncer em mulheres, o de

pulmão constitui a segunda maior causa. Neste ano,
este número deve superar o de mortes em decorrên
cia do câncer de mama.

O fumo também origina neoplasias na boca, la
ringe, faringe, pâncreas, rins, bexiga, colo do útero e
esOfago. Estima-se que, se toda a população parasse
de fumar, os casos de câncer de pulmão sofreriam re
dução de 90%, e o total de casos por todas as formas
de neoplasias diminuiria em 30%.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

REGIMENTO INTERNO

DA

RESOLUÇÃO Nll.17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1ll., do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Ex· seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a intensificação das
ações contra o uso de derivados do tabaco.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - De
putado Marçal Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI
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Diante de tantos maleffcios causados pelos gestao, ou o envio de projeto sobre a matéria de
derivados do fumo, sugerimos que se intensifiquem sua iniciativa exclusiva;
as ações já empreendidas para o combate ao taba- 11 - sugere a manifestação de uma ou mais
gismo, incrementando as atividades desenvolvidas Comissões acerca de determinado assunto, visando
em escolas, unidades de saúde e locais de trabalho, a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
a fim de envolver toda a comunidade nesta luta e da Câmara.
conscientizar mais profundamente a população bra- § 1ll. Na hipótese-do inciso I, a indicação será
sileira, especialmente a de maior risco. objeto de requerimento escrito, despachado pelo

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - De- Presidente e publicado no Diãrio do Congresso
putado Marçal Filho. Nacional.

. * Alterado para Diário da Câmara dos Depu-
REQUERIMEN!O tados, porAto dos Presidentes das Mesas das duas

(Do Sr. Marçal Filho) Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
Requer o envio de Indicação ao Po- 1995.

der Êxecutivo, relativa à intensificação § 211 Na hipótese do inciso 11, s'erão observadas
das ações contra o consumo de deriva- as seguintes normas:
dos do tabaco. I - as indicações recebidas pela Mesa serão li-

das em súmula, mandadas à publicação no Diãrio do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alteradopara Diário da amara dos Deputados,
porAto dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

TfTULO IV
Das Proposições

C~PfTULO 11I
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resoluçl!lonD10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de provi

dência, a realização de ato administrativo ou de

INDICAÇAo Nll. 965, DE 2000
(Do Sr. Marçal Filho)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Fazenda, a im
plantação de um porto seco no Município
de Dourados, Estado do Mato Grosso do
Sul.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentrssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Em nome de parcela significativa dos membros

da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso



CAPiTULO 111
Das Indicações

TITULO IV
Das Proposições

11 - o parecer referente à indicaçêo será profe
rido no prazo de vinte sessOes, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

Art. 113. Indicaçêo é a proposiçêo através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela ResoluçSo nJl1 O, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoça0 de providência,

a realizaçao de ato administrativo ou de gestao, ou o en
vio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestaçêo de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboraçêo de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1li. Na hipótese do inciso I, a indicaçêo será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário do Congresso Nacional

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 211. Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicaçOes recebidas pela Mesa serao li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
soes competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marçal Filho)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à implantaçlo de
Porto Seco no Município de Doura
dos-MS.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 111., do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Ex· seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo à Secretaria da Re
ceita Federal a implantação de um Porto Seco no
Municfpio de Dourados, no Estado do Mato Grosso
do Sul.

Sala das SesSOes, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Marçal Filho
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do Sul, que entendemos representar o anseio gene- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
ralizado das autoridades e do povo daquele Estado; COORDENAÇAo DE ESTUDOS
dirigimo-nos a V. EX- para expor e reivindicar o se- LEGISLATIVOS - CeDI

guinte: REGIMENTO INTERNO DA
considerando que o Municfpio de Dourados, no CÂMARA DOS DEPUTADOS

Estado do Mato Grosso do Sul, é o maior produtor de
graos do Estado; RESOLUÇÃO NA 17, DE 1989

considerando que o municfpio serve também Aprova o Regimento Interno da
como corredor para escoamento da produçêo agrfco- CAmara dos Deputados
la de sua região de influência, através das rodovias
BR 163 e BR 463, que cortam o territ6rio municipal;

considerando as informaçOes do Governo Esta
dual quanto a fortes indfcios de sonegaçêo fiscal na
exportaçêo de graos, que pode ter atingido a R$30
milhões, s6 no ano de 1999;

considerando que a instalaçêo de um Porto
Seco em região produtora de grãos, a exemplo de ou
tras experiências de semelhante natureza, como a de
Maringá (PR), contribui para racionalizar o controle e
a fiscalizaçêo das exportaçOes de produtos agrfcolas
regionais, garantindo-se, na origem, que o processo
de exportaçêo de grãos se faça amparado na emis
são de notas fiscais, lacrando-se as mercadorias e re
metendo-as ao seu destino final, sem qualquer risco
de extravio e com maior segurança, combatendo-se
objetivamente focos importantes de sonegaçêo fiscal;

entendemos como procedente encaminhar su
gestão a V. EX- no sentido de autorizar a Secretaria
da Receita Federal a tomar as providências necessá
rias para implantar um Porto Seco no Municfpio de
Dourados, no Estado de Mato Grosso do Sul.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Marçal Filho



Requer o envio de Indicação ao
Excelentf••lmo·Senhor Ministro da Edu
caçlo, sugerindo modlflcaç6es nos con
tratos do Creduc, permitindo que o.
contratant.. formados e delemprega
doa, po••am reduzir o preço da presta
çlo do leu flnanclamento a 35% do 8alé
rio mlnlmo, por um perlodo de até dois
anol.

Sala das·SessOss, 17.de maio de 2000. - Air·
ton Dlpp, Deputado Federal.

Nos termos do art. 113, inciso I e § 12, do Re
gimento Interno d~ Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao
Excelentfssimo Senhor Ministro da Educação a
Indicaçao em anexo, sugerindo modificaçOes no
Programa de Crédito ~ducativo, permitindo que os
contratantes formados e desempregados, posaam
reduzir o preço da prestação do seu financiamento
a 35% do salário mfnimo, por um perrodo de até
dois anos, como forma de se ·reduzir os altos indi
ces de inadimplência verificado neste financia
mento.

Destacamos também, que a proposta dos
contratantes desempregados pagarem um percen
tual sobre o salário mlnimo, é oportuna e viabiliza
rá a estas pessoas, iniciar o abatimento do mon
tante devido a Caixa EconOmica Federal, permitin
do que quando estes vierem a se empregar, pos
sam rever o valor das prestaçOes que estao pa
gando.

Assim entendemos que a adoção da sugestao
acima é do interesse do Govemo, pois viabilizará
que milhares de jovens profissionais formados e de
sempregados, possam pagar o financiamento do
Creduc, reduzindo os altos indices de inadimplência
verificado neste financiamento.

Sala das SessOes, 17 de maio de 2000. - Air
ton Dlpp, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)

a) consulta a Comissêo sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgaos e autoridades.
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este os tramites regimentais das proposições congêne- Desta forma, gostarfamos de sugerir a Vossa
res; Excelência, que o governo alterasse a forma de co

brança do alunos que possuem contratos do Creduc
e se encontram desempregados, permitindo que es
tes possam pagar por um perfodo de até dois anos,
um percentual de 35% do salário mlnimo.

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cienti
ficando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça
projeto próprio à consideração da Casa;

V - nao serao aceitas proposiçOes que objeti
vem:

INDICAÇÃO N1l987, DE 2000
(Do Sr. Airton Dipp)

Sugere ao Poder Executivo, por In
termédio do Ministério da Educaçlo, mo
dlflcaç6es nos contratos do Creduc, per
mitindo aos contratantes formados e de
sempregados, possam reduzir o preço da
prestação do seu financiamento a 35%
do salário mlnimo, por um perlodo de até
dois anos.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentrssimo Senhor Ministro da Educação:

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 111 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, venho à
presença de Vossa Excelência, sugerir modifiCl~s
no Creduc, para permitir que os alunos formados
que nao se encontram em dia com o seu financia
mento, possam honrar seus compromissos, passan
do a condição de inadimplente.

_ Muitos jovens de famllias humildes que encon- .
.traram no Programa de Crédito Educativo, a única
forma de freqoentar um curso superior, estio hoje
em uma situação muito delicada, pois encontram-se
desempregados, nao conseguindo assim, honrar os
contratos assinados.

Esta situação de impossibilidade de cumprir os
contratos da forma como estio dispostos, assim
como,.() posic;(Jnamento da Caixa EconOmica Fede
ral de nao aceitar rever a forma de pagamento, ...
levando aqueles ex-universitários que querem pagar
e momentaneamente nao têm como, à condlçlo d.
inedimplentes.



TITULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da Ct
mara dos Deputados
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 11\ - se a Comissão que tiver de opinar sobre in-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui-

LEGISLATIVOS - CeDI rá este os trâmites regimentais das proposições con-

REGIMENTO INTERNO DA gêneres; .. .
CÂMARA DOS DEPUTADOS IV - ~ nenhuma ComIssão opinar em tal senti-

do, o PresIdente da Câmara, ao chegar o processo à
RESOLUÇÃO N1l17, DE 1989 Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci

entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - nao serao aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgaos e autoridades.

CAPITULO 111
Das Indicaç6es

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resoluçao nD1O, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestao,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 111 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

* Alterado para Diário da Camara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 211 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicaçOes recebidas pela Mesa serao li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
soes competentes;

* Alterado para Diário da ClmaTB dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessOes, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

INDICAÇÃO N!l969, DE 2000
(Do Sr. Wellington Dias)

Sugere ao Poder Executivo, por In
termédio do Ministério de Minas e Ener
gia, que determine à Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, providências
no sentido da prorrogaçlo dos prazos
previstos nos arts. 12 e 13 da Resolução
nA 333, de 2 de dezembro de 1999, e Jll e
~da Resoluçlo nll57, de 10 de março de
2000, ambas daquela autarquia.

(Publique-se. Encaminhe-se)

Excelentlssimo Senhor Ministro,
Em documento de hierarquia similar, pleitea

mos seja a redação do art. 23 da Lei nIl9.074, de 7de
julho de 1995, alterada de forma a compatibilizar seu
texto com o esplrito do art. 174 da Constituição Fe
deral.

Em dec:orrência, é nos imperioso, a fim de man
ter um mrnimo de coerência, solicitar que V. EX- de
termine que o Diretor-Gemi da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL providencie a prorrogação
dos prazos previstos nos arts. 12 e 13 da Resolução
nll 333, de 2 de dezembro de 1999 e arts. (li. e 2l1. da
Resolução nll 57, de 1.1l março de 2000, ambas da
quela autarquia, de modo a impedir que qualquer
Cooperativa de Eletrificação Rural venha a ser preju
dicada por inobservância àqueles prazos, seja qual
for o motivo.

Estamos certos de que, assim procedendo, nao
estaremos somente observando a preocupação ex
temada pelos Senhores Constituintes e inserida no
texto constitucional vigente, mas também criando
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condições para que as CER de todo o Pais, com des
taque para aquelas do Estado que represento, pos
sam prosseguir desempenhado o papel que lhes foi
destinado no processo de expansão da eletrificação
dos rincOes mais distantes de nossa Pátria.

Tal iniciativa encontrará o melhor acolhimento
da população do Piaul, bem como de toda a região
Nordeste e, em decorrência, de todo o Brasil, credi
tando a V. ExA motivo inconteste de apreço e confir
mando que a preocupação social do governo que V.
ExA integra vai além do mero discurso.

Sala das SessOes, 17 de maio de 2000. - De
putado Wellington Dias.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Wellington Dias)

Requer o envio de Indicação a S.
Ex. o Senhor Ministro de Estado de Mi
nas e Energia em que se sugere que
determine ao Senhor Diretor-Geral da
Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL providências no sentido da
prorrogação dos prazos previstos nos
arts. 12 e 13 da Resolução nl!. 333, de 2
de dezembro de 1999 e III e 211 da Reso
luçAo nO. 57, de 10 março de 2000, am
bas daquela autarquia.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 113, inciso

I, e § 1A do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, que encaminhe a S. ExA o Senhor Ministro de
Estado de Minas e Energia a Indicação em anexo, em
que se solicita seja determinada ao Senhor Dire
tor-Gerai da Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL providências no sentido da prorrogação dos
prazos previstos nos arts. 12 e 13 da Resolução nll.
333, de 2 de dezembro de 1999 e 111 e 211 da Resolu
ção nA57, de fIZ março de 2000, ambas daquela autar
quia.

Sala das SessOes, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Welllngton Dias

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL -1988

...., ' .

TfTULOVII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPiTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 174. Como agente normativo e regulador
da atividade econOmica, o Estado exercerá, na for
ma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para o setor
público e indicativo para o setor privado.

§ 12 A lei estabelecerá as diretrizes e bases do
planejamento do desenvolvimento nacional equili
brado, o qual incorporará e compatibilizará os pia
nos nacionais e regionais de desenvolvimento.

§ 2A A lei apoiará e estimulará o cooperativismo
e outras formas de associativismo.

§ 311 O Estado favorecerá a organização da ativi
dade garimpeira em cooperativas, levando em conta
a proteção do meio ambiente e a promoção econômi
co-social dos garimpeiros.

§ 4° As cooperativas a que se refere o parágrafo
anterior terão prioridade na autorização ou conces
são para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de
minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuan
do, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV,
na forma da lei.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATiVOS-CeDI

LEI Nll 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995

Estabelece normas para outorga e
Prorrogações das Concessões e permis
sões de Serviços Públicos e dá outras
providências.

CAPITULO 11
Dos Serviços de Energia elétrica

SEÇÃO V
Da Prorrogação das Concessões Atuais



DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA
REGULARIZAÇÃO DE COOPERATIVAS

Art. 12. As cooperativas que, em 7 de julho de
1995, exploravam serviços e instalaçOes de energia
elétrica, em situação de fato ou com base em autori
zação ou permissão anteriormente outorgadas, deve
rão solicitar, no prazo de até noventa dias, a contar da
publicação desta resolução, conforme disposto no
art. 23 da Lei n1l9.074, de 1995, a instauração de pro
cesso administrativo, para fins de regularização, nos
termos desta resolução.

Parágrafo único. A regularização somente po
derá ser concedida às cooperativas que, concomitan
temente, detenham a propriedade e operem as insta
laçOes de energia elétrica.

Art. 13. O processo administrativo será instau
rado pela Aneel mediante requerimento do interes
sado ou de ofIcio, em conformidade com o que dis
põe a Norma de Organização Aneel - 001 (Resolu
ção nll 233, de 14 de julho de 1998).

Estabelece as condições gerais
para a implantaçlo de instalaçlo de
energia elétrica de uso privativo, dlsp6e
sobre a permisslo de serviços públicos
de energia elétrica e fixa regras para re
gularizaçlo de cooperativas de eletrifica
ção rural.

LEGISLAÇÃO C/TADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLAT/VÓS - CeDI

AGJ:NCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

RESOLUÇÃO Nll 333,
DE 2 DE DEZEMBRO DE 1999
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Art. 23. Na prorrogação das atuais concessões mos da Lei nll 8.987, de 1995, das demais normas

para distribuição de energia elétrica, o poder conce- pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à
dente diligenciará no sentido de compatibilizar as áre- precariedade e à rewgabilidade unilateral do contra-
as concedidas às empresas distribuidoras com as to pelo poder concedente;
áreas de ~tuação de co.operativas de eletrificação ru- o disposto no art. 23 da Lei n1l 9.074, de 7 de ju-
rai, examlnan~o Su~s.sltua?Oes de fato como presta- lho de 1995, quanto aos procedimentos vinculados à
dora~ de serviço pu~IIC?, v1~ndo enqu.adra~ a~ coe- prorrogação das atuais concessões para distribuição
peratl~as co~o permlSSl0l18naS de serviço publico de de energia elétrica e à faculdade do poder conceden-
energia elétrica. te promover a regularização da permissão às coope-

Parágrafo único. Constatado, em processo ad- rativas de eletrificação rural;
ministrativo, que a cooperati~a exerce, ~m situação os procedimentos que nortearam a Audiência
de fato ou ~m base em pe~ls~ão antenormen.te ou- Pública nll..00311999 asseguraram a efetiva participa-
torgada, atiVidade de comerCialização de energia elé- . .
trica a público indistinto, localizado em sua área de ção dos agentes e demaiS .lnteressados, no perlodo
atuação, é facultado ao poder concedente promover de 14-6 a 14-7-99, oportunidade em que apr~senta-
a regularização da permissão. ram e de~nderem propostas para o estabelecimento

das condições de atuação no mercado e a fixação de
regras para a regularização de cooperativas de eletri
ficação rural; e as cooperativas, em sua maioria deno-
minadas como de eletrificação rural, desempenha
ram e continuam a desempenhar papel histórico no
processo de interiorização dos serviços de energia
elétrica, cujo pioneirismo em áreas rurais, e até mes
mo urbanas, de várias regiões do PaIs, levou-as a se
rem contemporaneas ou até precederem algumas
concessionárias de serviço público de energia elétri
ca, assim viabilizando o acesso a esse serviço a mais
de quinhentos mil consumidores de todas as classes
de consumo, predominantemente instalados nas áre
as rurais; resolve:

(*) O Diretor-Geral da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, no uso de suas atribuições
regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria,
em conformidade com o resultado doa estudos cons
tantes do Processo nIl48500.000431/98-21 , em cum
primento ao disposto no art. 23 da Lei n1l 9.074, de 7
de julho de 1995, ao amparo do art. 3"da Lei nO 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, de acordo com o fixado
no art. 311, Anexo I, do Decreto nIl 2.335, de 6 de outu
bro de 1997, e considerando que:

segundo o princIpio fixado no art. 16 da Lei nll

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a outorga de con
ceSsa0 ou permissao nao terá caráter de exclusivida
de, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econô
mica justificada previamente ao Edital de Licitação;

a permissão de serviço público será formalizada
mediante contrato de adesão, que observará os ter-



CAPiTULO 11I
Das Indicações

rlrULOIV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N1l 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara Dos Deputados

Art. 211 Prorrogar por trinta dias o prazo estabe
lecido no § 211 do art. 13, da Resolução nll 333/99,
para as cooperaíNãs-que cumpriram o prazo dispos
to no art. 12 da referida Resolução.

Art. 3i!. Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação. - José Mário Miranda Abdo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resoluç60 nD 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

1/ - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 12 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário do Congresso Na
cional.

* Alterado para diário da câmara dos deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

AG~NCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

RESOLUÇÃO NSl.57, DE 1SI. DE MARÇO DE 2000.

Prorroga prazos estabelecidos na Resolu
ção n1l 333, de 2 de dezembro de 1999.

O Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, no uso de suas atribuições regi
mentais, de acordo com deliberação da Diretoria, nos
termos do art. 311, Anexo I, do Decreto nll 2.335, de 6
de outubro de 1997, e considerando os pleitos apre
sentados por cooperativas de eletrificação rural, re
solve:
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§ 1íl Autuado o requerimento, a Aneel publicará Art. 1~ Prorrogar até 7 de abril de 2000 o prazo
no Diário Oficial aviso de instauração ao processo ad- estabelecido no art. 12 da Resolução nSl. 333, de 2
ministrativo indicando o requerente e a área de atua- de dezembro de 1999.
ção informada, abrindo às concessionárias locais e
demais interessados o prazo comum de trinta dias
corridos para as manifestações que entenderem ca
bfveis.

§ 2~ Para instrução do processo administrativo
o interessado deverá fornecer, .no prazo de até no
venta dias, a contar da data de sua instauração, as
informações indicadas no Anexo I desta resolução.

§ 311 Df3corrido o prazo fixado no § 12, a Aneel
promoverá as diligências que entender necessárias
à comprovação das alegações formuladas, requisi
tando da cooperativa os elementos, as informações
e os esclarecimentos complementares indispensá
veis à completa instrução processual.

§ 411 A falta de apresentação, no prazo fixado,
dos elementos, informações e esclarecimentos com
plementares solicitados, implicará a adoção das pro
vidências necessárias, a critério da Aneel, visando
suprir a omissão.

Art. 14. Constatado, no processo administrati
vo, o atendimento a público indistinto e respeitado o
disposto nesta resolução, a Aneel poderá promover
a regularização da cooperativa como permissionária
de serviços públicos de energia elétrica.



INDICAÇÃO N.ll. 971, DE 2000
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio da Casa Civil da Presidência da
República e do Ministério do Meio Ambi
ente, a retirada da Medida Provisória nA
1.956-49, de 2000, que dá nova redaçAo
aos arts. 3.ll., 16 e 44 da Lei nA 4.771, de 15
de novembro de 1965 e dispõe sobre a
proibiçAo do incremento da conversA0
de áreas florestais em áreas agricolas na
região Norte e na parte norte da região
Centro-oeste, e dá outras providências.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentrssimo Senhor Ministro Chefe da Casa
Civil, Pedro Pullen Parente e Excelentrssimo Senhor
Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho:

A Medida Provisória nQ 1.956-49, publicada no
Dlãrio Oficial da União na sp.Y'ta-feira, 28 de abril do
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§ 2.ll. Na hipótese do inciso li, serão observadas ano em curso, dá nova redação aos arts. 31'-, 16 e 44
as seguintes normas: da Lei nA4.771, de 15 de novembro de 1965, dispOe

I - as indicações recebidas ela Mesa serão Ii- sobre a p~ibição do incremento da con~ersao de áre-
. p . .. as florestais em áreas agrlcolas na reglao Norte e na

das em sumula, ~andadas à p~bhcação no Dlá~O parte norte da região Centro-Oeste, e dá outras provi-
do Congresso NaCional e encaminhadas às Comls- dências, vem sendo reiteradamente reeditada há
sões competentes; quatro anos pelo Poder Executivo.

* Alterado para D~ário da Câmara dos Deputa- A Medida Provisória em tela trata de conteúdo
dos, por Ato dos Presiden.tes das Mesas das duas jurrdico que merece ser avaliado pelo Congresso Na-
Casas do Congresso NaCIonal de 2 de outubro de cional segundo o rito processual legislativo ordinário,

1995. único que daria a assunto dessa importancia - objeto,
11 - o parecer referente à indicação será profe- inclusive, de várias normas internacionais já internali-

rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério zadas pelo Brasil, por meio de ratificação - a oportu-
da Presidência da Comissão; nidade de ser sopesado pelas comissões temáticas

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre pertinentes da Câmara dos Deputados e do Senado
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se- Federal, tais como as que analisam assuntos sociais,
guirá este os trâmites regimentais das proposições ambientais, agrários, econômicos e de relaçOes inter-
congêneres; nacionais.

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen- É, pois, não só diametralmente oposto à melhor
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo doutrinajurldica, como completamente inconveniente
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação, que esse assunto seja examinado pelo rito processu-
cientificando-se o Autor para que este, se quiser, ai legislativo excepcional, com prazos excessivamen-
ofereça projeto próprio à consideração da Casa; te exrguos, não só para qualquer avaliação legislativa

V - nao serao aceitas proposições que objeti- que pretenda escutara sociedade, como, até mesmo,
vem: para a apresentação de emendas, sugestões e contri-

a) consulta a Comissão sobre interpretação e buiçOes formais no transcorrer do processo legislati-
aplicação de lei; vo, premissas da reflexão parlamentar aprofundada.

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer A adoção da excepcionalidade nessa matéria
Poder, de seus órgãos e autoridades. poderá ser desastrosa até do ponto de vista das rela-
.................................................................................... çOes internacionais do Pars, haja vista a repercussão
........................................................... da matéria na imprensa de parses que são importan

tes parceiros econômicos do Brasil- que nem ainda
atentaram para o fato de que dispositivos de atos in
ternacionais importantes, relativos ao equilrbrio ambi
entai global, já ratificados, ficarAo virtualmente derro
gados em face da posslvel inserção, no direito positi
vo brasileiro, do texto aprovado até aqui, uma vez que
as normas propostas para a nova lei colidem com os
compromissos internacionais anteriores do Brasil e,
por terem a mesma hierarquia legal dos atos interna
cionais ratificados, substituI-los-Ao naqueles itens
nAo-coincidentes.

Conforme bem lembra Celso Antônio Bandeira
de Mello, o famoso administrativista pátrio, adminis
trar outra coisa não é que "prover aos interesses pú
blicos, assim caracterizados em lei fazendo-o na con
formidade dos meios e formas nela estabelecidos ou
particularizados segundo suas disposiçOes. Se
gue-se que a atividade administrativa consiste na pro
dução de decisoes e comportamentos que, na forma
ção escalonada do Direito, agregam nrveis maiores
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de concreção ao que já se contém abstratamente nas
leis".

Enfatiza, ainda, o renomado mestre, que "por
força da posiçao de supremacia do interesse público
e - em conseqllência - de quem o representa na
esfera administrativa, reconhece-se à Administração
a possibilidade de revogar os próprios atos inconveni
entes ou inoportunos, conquanto dentro de certos li
mites, assim como o dever de anular os atos inválidos
que haja praticado. É o principio da autotutela dos
atos administrativos".

Ora, no caso presente, é de clareza solar a
oportunidade e conveniência de que qualquer maté
ria atinente à alteração do Código Florestal trazido a
lume pela Lei n1l 4.771, de 15 de novembro de 1965,
seja examinada segundo os ritos processuais legis
lativos que respeitam a normalidade democrática e
a oportunidade de debate da sociedade, com opor
tunidade para que o entrechoque de idéias gere so
luçOes efetivas, nas comissões temáticas do Legis
lativo, que representa a sociedade brasileira e, pos
teriormente, nos plenários das duas Casas do Con
gresso Nacional, exercendo suas funçOes de Casa
de origem e- Casa revisora, sendo de todo inconve
niente, senao trágico, que, para assunto de tama
nho impacto, seja utilizado o rito processuallegislati
vo simplista e absolutamente exfguo pertinente às
medidas provisórias, instrumento rigorosamente
adstrito, do ponto de vista constitucional, à excepci
onalidade, conforme prevê o art. 62 da Magna Car
ta.

Isto posto, pelas razões expendidas, por meio
deste instrumento, indica-se ao Poder Executivo a
oportunidade e conveniência de retirar a Medida
Provisória nll 1.956-49, de 2000, do Congresso Na
cional, em face dos gravames int'ernos e externos
que poderá trazer ao Pais a utilizaçAo do rito pro
cessual legislativo excepcional nesta matéria, preci~

pitando decisões totalmente inconvenientes neste
momento e inviabilizando o debate parlamentar
aprofundado do rito processual-legislativo ordinário
em relação ao patrimOnio florestal brasileiro, prática
inteiramente recomendável aos regimes democráti~

coso
Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - De~

putado Nelson Pellegrlno, PT/BA.

, REQUERIMENTO
(Qo Sr. Nelson Pellegrino)

"Requer o envio de Indlcaçlo ao Po-
der Executivo, relativa ê Medida Provisó
ria nll 1.946-49, de 27 de abril de 2000, pu-

blicada no Diário Oficial da União de 28 de
abril, sexta-feira.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 12, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Ex'- seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicaçêo em anexo, sugerindo que, em face da
inexistência dos pressupostos do art. 62 da Consti
tuiçêo Federal, retire a Medida Provisória n2

1.956-49, de 27 de abril de 2000, publicada no Diá
rio Oficial da Uniao do último dia 28 de abril, sex
ta-feira.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - De
putado Nelson Pellegrino, PT/BA.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇAo DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TfTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAP[TULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 62. Em caso de relevancia e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas__
provisórias, com força de lei, devendo submeíê-Ias
de imediato ao Congresso Nacional, que, estando
em recesso, será convocado extraordinariamente
para se reunir no prazo de cinco dias.

Parágrafo único. As medidas provisórias per
derAo efiCácia, desde a edição, se nao forem con
vertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de
sua publicaçao, devendo o Congresso Nacional dis
ciplinar as relaçOes jurfdicas delas decorrentes.



Altera a Redaçlo da Lei n2 4.771, de
15 De Setembro de 1965, e Revoga as
L,is na 8.535, De 15 de Junho de 1978, e
7.511,08 7 de Julhode 1986•

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei: '

Art.1 11 A Lei nll 4.771, de 15 de setembro de
1965, passa a vigorar com as seguintes alteraçOes:

I - o art.211. passa ater.a seguinte ~edação:

·Art.2Sl .

a) ao longo dos rios ou de qualquercurso d'água
desde o seu nrvel mais alto em faixa marginal cuja lar
gura mlnima seja:

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de
menos de 10 (dez) metros de largura;

2) de 50 (cinqoenta) metros para os cursos
d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqaenta) me
tros de largura;
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LEI NSl4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1985 c) na região Sul as éreas atualmente revestidlls
INSTITUI O NOVO CÓDIGO FLORESTAl. de formações florestais em que ocorre o pinheiro bra-

sileiro, "Araucaria angustifolia" (Bert -O. Ktze), não
poderêo ser desflorestadas de forma a provocar a eli
minação permanente das florestas, tolerando-se, so
mente a exploração racional destas, observadas as
prescriçOes ditadas pela técnica, com a garantia de
permanência dos maciços em boas condições de de
senvolvimento e produção;

d) nas regiões Nordeste e Leste Setentrional, in
clusive nos Estados do Maranhão e Piau(, o corte de
árvores e a exploração de florestas s6 será permitida
com observência de normas técnicas a serem esta
belecidas por ato do Poder Público, na forma do art.
15.

Parégrafo único. Nas propriedades rurais, com
preendidas na aUnea a deste artigo, com érea entre
vinte (20) a cinqOenta (50) hectares computar-se-ão,
para efeito de fixação do limite percentual, além da
cobertura florestal de qualquer natureza, os maciços
de porte arbóreo, sejam frutlcolas, ornamentais ou in
dustriais.

Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da re
gião Centro-Oeste enquanto não for estabelecido o
decreto de que trata o artigo 15, a exploração a corte
razo s6 é permisslvel desde que permaneça com c0

bertura arbórea, pelo menos 50% da área de cada
propriedade.

LEI NA 7.803, DE 18 DE JULHO DE 1989.

Art. 311. Consideram-se, ainda, de preservação
permanentes, quando assim declaradas por ato do
Poder Público, as florestas e demais formas de vege
tação natural destinadas:

a) a atenuar a erosêo das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formai faixas de proteçêo ao longo de rodo

vias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a cri

tério das autoridades militares;
e) a proteger sltios de excepcional beleza ou de

valor cientifico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaça

dos de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das

populações silvlcolas;
h) aassegurar condições de bem-estar público.
§ 111. A supressão total ou parcial de florestas de

preservação permanente só será admitida com prévia
autorização do Poder Executivo Federal, quando for
necessária à execução de obras, planos, atividades
ou projetos de utilidade pública ou interesse social.

§ 2Sl As florestas que integram o PatrimOnio Indl
gena ficam sujeitas ao regime de preservação perma
nente (letra g) pelo só efeito desta Lei.

Art. 16. As florestas de domlnio privado, nao su
jeitas ao regime de utilização limitada e ressalvadas
as de preservação permanente, previstas nos artigos
211. e 311. desta lei, são suscetlveis de exploração, obe
decidas as seguintes restriçOes:

• ) nas regiões Leste Meridional, Sul e Cen
tro-Oeste, esta na parte sul, as derrubadas de flores
tas nativas, primitivas ou regeneradas, só serao per
mitidas, desde que seja, em qualquer caso, respeita
do o limite minimo de 20% da área de cada proprieda
de com cobertura arbórea localizada, a critério da au
toridade competente;

b) nas regiOes citadas na letra anterior, nasáre
as já desbravadas e previamente delimitadas pela au
toridade competente, ficam proibidas as derrubadas
de florestas primitivas, quando feitas para ocupação
do solo com cultura e pastagéns, permitindo-se, nes
ses casos, apenas a extração de árvores para produ
ção de madeira. Nas áreas ainda incultas, sujeitas a
formas de desbravamento, as derrubadas de flores
tas primitivas, nos trabalhos de instalação de novas
propriedades agricolas, só selto toleradas até o má
ximo de 30% da .rea da propriedade;



c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos
chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua si
tuação topográfica, num raio mlnimo de 50 (cinqüen
ta) metros de largura;

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a
partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca
inferior a 100 (cem) metros em projeções horizon
tais;

h) em altitude superior a 1.800 (mil eoitocentos)
metros, qualquer que seja a vegetação.

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, as
sim entendidas as compreendidas nos perrmetros ur
banos definidos por lei municipal, e nas regiões me
tropolitanas e aglomeraçOes urbanas, em todo o ter
ritório abrangido, observar-se-á o disposto nos res
pectivos planos diretores e leis de uso do solo, res
peitados os princlpios e limites a que se refere este
artigo."

" - o art. 16 passa a vigorar acrescido dá dois
parágrafos, numerados como § 211 e § 311 na forma se
guinte:

"Art. 16
§ 111 Nas propriedades rurais, compreendidas na

allnea a deste artigo, com área entre 20-(vinte) a 50
(cinqüenta) hectares, computar-se-ão, para efeito de
fixação do limite percentual, além da cobertura flores
tal de qualquer natureza, os maciços de porte arbó
reo, sejam frutfferos, ornamentais ou industriais.

§ 211 A reserva legal, assim entendida a área de,
no mrnimo, 20% (vinte por cento) de cada proprieda
de, onde não é permitido o corte raso, deverá, ser
averbada à margem da inscrição de matrrcula do imó
vel, no registro de imóveis competente, sendo veda
da, a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer titulo, ou de desmembra
mento da área.

§ 311 Aplica-se às áreas de cerrado a reserva le
gai de 20% (vinte por cento) para todos os efeitos le
gais.-
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3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água 111 - o art. 19 passa a vigorar acrescido de um
que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) me- parágrafo único, com a seguinte redação:
tros de largura; "Art. 19. A exploração de florestas e de forma-

4) de 200 (duzentos) metros para os cursos çOes sucessoras, tanto de domrnio público como de
d'água que tenham de 200 (duzentos) a600 (seiscen- domrnio privado, dependerá de aprovação prévia do
tos) metros de largura; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos Naturai~ Renováveis -IBAMA, bem como da.adoção
d'água que tenham largura superior a SOO (seiscen- de técnicas de condução, exploração, reposição flo-
tos) metros; restaIe manejo compatlveis com os variados ecossis

temas que a cobertura arbórea forme.
Parágrafo único. No caso de reposição florestal,

deverão ser priorizados projetos que contemplem a
utilização de espécies nativas."

IV - o art. 22 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 22. A União, diretamente, através do órgão

executivo especIfico, ou em convênio com os Esta
dos e Municrpios, fiscalizará a aplicação das normas
deste Código, podendo, para tanto, criar os serviços
indispensáveis.

Parágrafo único. Nas áreas urbanas, a que se
refere o parágrafo único do art 211. desta Lei, a fiscali
zação é da competência dos municlpios, atuando a
União supletivamente."

V - oart. 44 fica acrescido do seguinte parágrafo
único:

"Art. 44

Parágrafo único. A reserva legal, assim entendi
da a área de, no mrnimo, 50% (cinqüenta por cento),
de cada propriedade, onde não é permitido o corte
raso, deverá ser averbada à margem da.inscrição da
matricula do imóvel no registro de imóveis competen
te, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos
casos de transmissãO, a qualquer titulo, ou de des
membramento da área."

VI - ficam-lhe acrescidos dois artigos, numera
dos como arts. 45 e 4S, renumerando-se os atuais
arts. 45, 4S, 47 e 48 para 47,48,49 e 50, respectiva..:
mente:

"Art. 45. Ficam obrigados ao registro no Institutq
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis -IBAMA os estabelecimentos comercia~s
responsáveis pela comercialização de moto-serras,
bem como aqueles que adquirirem este equipamento.

§ 111 A licença para o porte e uso de moto-serras
será renovada a cada 2 (dois) anos perante o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovéveis - IBAMA.

§ 2 11 Os fabricantes de moto-serras ficam obri
gados, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da publi
cação desta Lei, a imprimir, em local visrvel deste
equipamento, numeraçêo cuja seqOência seré enca-



§ 1.11 A reserva legal, assim entendida a área de,
no mfnimo, cinqOenta por cento de cada propriedade,
onde não é permitido o corte raso, será averbada à
margem da inscrição da matricula do 'imóvel no regis
tro de imóveis competente, sendo vedada a alteração
de sua destinação, nos casos de transmissão a qual
quer titulo ou de desmembramento da área.

§ 211 Nas propriedades onde a cobertura arbórea
se constitui de fitofisionomias florestais, não será ad
mitido o corte raso em pelo menos oitenta por cento
dessas tipologias florestais. :.-

§ 311 O disposto no parágrafo anterior não se
aplica às propriedades ou às posses em processo de
regularização, assim declaradas pelo Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária -INCRA, ou
pelos órgãos estaduais competentes, com áreas de
até cem hectares, nas quais se pratique agropecuária
familiar.

§ 4.11 Em se tratando de reserva legal a ser insti
tulda em áreas já comprometidas por usos alternati
vos do solo, o proprietário poderá optar, mediante
aprovação do órgão federal de meio ambiente, pela
sua compensação por outras áreas, desde que per
tençam aos mesmos ecossistemas, estejam localiza-

Dá nova redação aos arts. 3.ll, 16 e
44 da Lei nA 4.771, de 15 de setembro de
1965, que "disp6e sobre a proibição do
Incremento da conversão de áreas flores
tais em áreas agricolas na regilo Norte e
na parte norte da regilo Centro-Oeste, e
dá outras providências".

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 e tendo em viEfta o disposto
no art. 225, § 411, da Constituição, adota a seguinte
Me!dida Provisória, com força de lei:

. Art. 111 Os arts. 311:, 16 e 44 da Lei nIl4.771, de 15
de setembro de 1965, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. SSl , " ., ..
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minhada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e admitida quando necessária à execução de obras,
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e cons- planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou
tará das-eorrespondentes notas fiscais. interesse social, sem Plejulzo do licenciamento a ser

§ 311 A comercialização ou utilização de mo- procedido pelo órgão ambiental competente.
to-serras sem a licença a que se refere este artigo § 211 Por ocasião da análise do licenciamento, o
constitui crime contra o meio ambiente, sujeito à pena órgão Iicenciador indicará as medidas de compensa-
de detenção de 1 (um) a 3(três) meses e multa de 1 ção ambiental que deverão ser adota'das pelo empre-
(um) a 10 (dez) salários mlnimos de referência e a endedor sempre que passlveL
ap.reensão da moto-serra, sem prejulzo da responsa- § 3A As florestas que integram o patrimônio indf-
bllldade pela reparação dos danos causados.. gena ficam sujeitas ao regime de preservação perma-

Art. 46. No caso de florestas plantadas, o Institu- nente (letra g) pelo só efeito desta lei." (NR)
to Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu- "
rais Renováveis -IBAMAzelará para que seja preser- Art. 16
vada, em cada municlpio, área destinada à produção ..
de alimentos básicos e pastagens, visando ao abas- § 411 Para os fins do disposto neste artigo, são
tecimento locaL" . computadas no cálculo do percentual de reserva legal

Art. 2.11. O Poder Executivo regulamentará esta as áreas relativas às florestas e demais formas de ve-
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua getação natural consideradas de preservação perma-
publicação. nente, que continuarão dispensadas de averbação à

Art. 3.11. Esta Lei entra em vigor na data de sua margem da inscrição de matrIcula do imóveL" (NR)
publicação. "Art. 44. Na região Norte e na parte norte da re-

Art. 4.11. Revogam-se as Leis n..lls 6.535, de 15 de gião Centro-Oeste, a exploração a corte raso só é
junho de 1978, e 7.511, de 7 de julho de 1986, e de- permissfvel desde que permaneça com cobertura ar-
mais disposições em contrário. bórea pelo menos cinqOenta par cento~da área de

Brasrlia, 18 de julho de 1989; 168.11. da Indepen- cada propriedade, limite que será reduzido para vinte
dência e 101.11. da República, JOSÉ SARNEY, Joio por cento, quando se tratar de área coberta por cerra-
Alves Filho, Rubens Bayma Denys do.

MEDIDA PROVISÓRIA N.ll 1.956-49,
DE 27 DE ABRIL DE 2000

§ 11l A supressão total ou parcial de florestas e
dt:>mais formas de vegetação permanente de que tra
tél e.sta lei, devidamente caracterizadtJ em procedi
mento administrativo próprio e com prévia autoriza
ção do órgão feder-I '~~ meio ambiente, somente será



TITULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N12 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 211 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

CAPiTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela ResoluçãonD10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, 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 Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 112 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.
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das dentro do mesmo estado e sejam de importência aos imóveis que não dispõem da área mlnima exigl-
ecológica igualou superior a da área compensada. vel e definidaffi as esp(§cies nativas ou exóticas para

§ 511 Para efeito do disposto no caput, enten- cultivo intercalado ou em consórcio, para a respectiva
de-se por região Norte e parte norte da região Cen- recomposição em blocos ou em maciços.
tra-Oeste os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Ro- Art. 511. Ficam convalidados os atos praticados
raima, RondOnia, Amapá e Mato Grosso, além das re- com base na Medida Provisória nIl.1.956-48, de 30 de
giões situadas ao norte do paralelo 13E 5, nos Esta- março de 2000-: --
dos de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de Art. 611. Esta medida provisória entra em vigor na
44A W, no Estado do Maranhão. data de sua publicação.

§ 6A Nas áreas onde estiver concluldo o Zonea- Art. 70. Revoga-se o art. 99 da Lei nO. 8.171, de 17
mento Ecológico-EconOmico, na escala igualou su- de janeiro de 1991.
perior a 1:250.000, executado segundo as diretrizes Brasflia, 27 de abril de 2000; 17900 da Indepen-
metodológicas estabelecidas pelo Poder Executivo, a dência e 11211. da República. - FERNANDO
distribuição dás atividades econOmicas será feita HENRIQUE CARDOSO - Marcus Vinicius Pratini
conforme as indicações do zoneamento, respeitado o de Moraes - José Sarney Filho.
limite mfnimo de cinqaenta por cento da cobertura ar
bórea de cada propriedade, a tItulo de reserva legal.

§ 7A Para os fins do disposto neste artigo, são
computadas no cálculo do percentual de reserva legal
as áreas relativas às florestas e demais formas de ve
getação natural consideradas de preservação perma
nente, que continuarão dispensadas de averbação à
margem da inscrição de matrfcula do imóvel." (NR)

Art. 20. Não será permitida a expansão da con-
versão de áreas arbóreas em áreas agrfcolas nas
propriedades rurais localizadas nas regiões descritas
no art. 44 da Lei nA 4.771, de 1965, que possuam áre
as desmatadas, quando for verificado que as referi-
das áreas encontrem-se abandonadas, subutilizadas
ou utilizadas de forma inadequada segundo a capaci
dade de suporte do solo.

Parágrafo único. Entende-se por áreas abando
nadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequa
da aquelas que não correspondem às finalidades de
produção agropecuária que justifiquem o incremento
de área convertida.

Art. 30. A utilização das áreas com cobertura flo
restal nativa na região Norte e parte norte da região
Centro-Oeste somente será permitida sob a forma de
manejo florestal sustentável de uso múltiplo, obede
cendo aos princIpias de conservação dos recursos
naturais, conservação da estrutura da floresta e de
suas funções, manutenção da diversidade biológica e
desenvolvimentp socioeconOmico da região, e dema
is fundamentos, técnicos estabelecidos em regula
mento.

Art. 40. O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta medida provisória, no prazo de cento e
vinte dias, contados da data de sua publicação.

Parágrafo único. Na regulamentação de que tra
ta o caput, serão estabelecidas as condições para a
reposição ou acompensação da reserva legal relativa



Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Ministério da Justiça, sugerin
do dar nova redação ao art. 22 do Decreto
nO 2.169, de 4 de março de 1997, que dis
põe sobre o Conselho Nacional de Segu
rança Pública.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. ExJl, nos termos do art. 113, inciso
I e § 111, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
caçêo anexa, que apresenta sugestão para dar nova
redação ao art. 2° do Decreto n°2.169, de 4 de março
de 1997, no sentido de incluir o Presidente do Conse
lho Nacional das Guardas Municipais no Conselho
Nacional de Segurança Pública - CONASP.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jorge Tadeu Mudalen.
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I - as indicaçOes recebidas pela Mesa serão Ii- cias estaduais, lá destacados, e cooperam intensa-
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do mente com os demais órgãos de segurança pública,
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis- de modo a suprir uma importante lacuna deixada
sOes competentes; pelos 6rgllos estaduais no atendimento das necessi-

* Alterado para Diário da ~mara dos Deputa- dades ditadas pelo clamor das populações dessas
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas cidades.
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de Sabemos que há uma not6ria faita de capacida-
1995. de dos estados em oferecer efetiva segurança públi-

11 - o parecer referente à indicação será profe- ca a muit~s munic!pios que, por isso, com ~7us. recur-
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério so~ p~6pnos, mantêm suas guardas mU~lclpals c:om
da Presidência da Comissão' atnbUlçOes quase correlatas às da poHcla ostensiva,

, embora não seja essa uma norma constitucional.
11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre .

indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se- Entendemos como uma fa!h~ da leglslaç~1O fe-
guirá este os trâmites regimentais das proposiçOes deraI, ~o campo d~ segurança pub.lrca, desco~slderar
congêneres' a~ re~hdades locaiS, tratando as diversas regiões.na-

, ClonalS como se fossem homogêneas em necesslda-
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen- des, em recursos e em possibilidades.

tido, o President~ da Camar~, ao chegar o. pr?cesso Em vista dessas diversidades regionais e da
à. M~sa, determinará o arqUivamento da Indlca~ão, atual presença das guardas municipais no contexto
clentlficand?-se o A~tor par~ que este, se qUiser, da Segurança Pública dos nossos maiores centros
ofereça projeto pr6pno à conSIderação da Casa; populacionais, julgamos oportuno que haja, também,

V - não serão aceitas proposições que objeti- uma representação dessas corporações na constitui-
vem: ção do Conselho Nacional de Segurança Pública,

a) consulta à Comissão sobre interpretação e motivo pelo qual vimos sugerir a V. ExJl que seja inclu-
aplicação de lei; Ido o Presidente do Conselho Nacional das Guardas

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer Municipais no Conasp, alterando-se, destarte, o art.
Poder, de seus 6rgãos e autoridades. 211 do Decreto n1l 2.169, de 4 de março de 1997, de

modo a formalizar essa inclusão.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jorge Tadeu Mudalen.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

INDICAÇÃO NQ 973, DE 2000
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Justiça, a alte
raçAo do art. 2Sl do Decreto nll 2.169, de 4
de março de 1997, de modo a incluir o
Presidente do Conselho Nacional das
Guardas Municipais no Conselho Nacio
nal de Segurança Pública.

(Publique-se. encaminhe-se.)

ExmJl Sr. Ministro da Justiça,
Dirigimo-nos a V. EX- para expor e sugerir o que

se segue.

O Brasil conta, atualmente, com mais de tre
zentas guardas municipais, presentes em grandes
metr6poles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Reci
fe, Curitiba, Sêo Lurs e, também, em grandes cida
des interioranas, como Campinas e Sêo José dos
Campos, entre muitas outras. Em grande parte des
sas cidades, os efetivos das guardas municipais,
muitas vezes, sêo superiores aos das próprias poll-
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS

CeDI

DECRETO NA 2.169, DE 4 DE MARÇO DE 1997.

Dispõe sobre o Conselho Nacional
de Segurança Pública - Conasp, e dá ou
tras providências.

Art. 202 Integram o Conasp:

I - o Ministro de Estado da Justiça, que o pre
sidirá;

11 - o Secretário Nacional de Segurança Públi-
ca',

111 - os Presidentes dos Conselhos Regionais
de Segurança Pública;

IV - o Inspetor-Geral das Polrcias Militares;
V - o Diretor-Geral do Departamento de Polr

cia Federal;
VI - o Diretor-Geral do Departamento de Polr

cia Rodoviária Federal;
VII - o Presidente do Conselho Nacional dos

Chefes de Polrcia Civil;
VIII - o Presidente do Conselho Nacional de

Comandantes-Gerais das Polrcias Militares e dos
Corpos de Bombeiros Militares.

Parágrafo único. O Ministério Público Federal
e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil poderão indicar, cada um, um representante
junto ao Conselho, com direito a voz e voto.

* Artigo com redaçao dada pelo Decreto nD
3.215, de 22-10-1999.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃODEESTUDOS

LEG/SUtTlVOS- ceDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO NA 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TITULO IV
Das Proposições

CAPiTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nD1O, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestao,
ou oenvio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 111 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2D. Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas para publicação no Diário
do Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicaçAo será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres,

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se oAutor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti-
- -

vem:
a)' consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicaçao de lei;
b) consulta a Comissao sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.
................................., .
....................................................................................
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TITULO IV
Das Proposlç6es

Sala das sessões, 17 de maio de 2000. - De
putado Conftíclo Moura.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOR,DENAÇAo DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - ceDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUçAo NR 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da C.
mara dos Deputados.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso 11 e § 1st, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeremos a V. Ex· seja encaminhada ao Poder
Executivo a indicaçAo em anexo, sugerindo que
sejam dispensados de proporcionar contrapartida
financeira a investimentos realizados com recur
sos orçamentários da União os estados situados
na Amazônia Legal e que tenham conclurdo o zo
neamento ecológico-econOmico dos respectivos
territórios.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. 
Confúclo Moura, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Confúcio Moura)

Requer o envio de indicaçlo ao Po
der Executivo, sugerindo que sejam dis
pensados de proporcionar contrapartida
financeira a Investimentos realizados
com recursos orçamentários da Unllo 08

estados situados na Amaz6nia Legal e
que tenham conclufdo o zoneamento
ecológlco-econ6mlco dos respectivos
territórios.

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

INDICAÇAo Nll 975, DE 2000 Estamos, por estas razoes, sugerindo que V.
(Do Sr. Confúcio Moura) EX- considere essa abordagem tanto na aplicação

da lei orçamentária em vigor, como na elaboração
do projeto da próxima lei de diretrizes orçamentárias
a ser enviado, pelo Poder Executivo, ao Congresso
Nacional.

Sugere ao Poder Executivo, por In
termédio do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Geatlo, que sejam dispen
sados, de proporcionar contrapartida fi
nanceira a investimentos realizados com
recursos orçamentários da Unllo, os es
tados situados na Amaz6nla Legal e que
tenham concluldo o zoneamento ecológi
co-econ6mlco dos respectivos territórios.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentrssimo Senhor Ministro do Planeja
mento, Orçamento e GestAo,

O Zoneamento Ecológico-EconOmico é instru
mento fundamental para o planejamento estratégico
e, portanto, para o desenvolvimento sustentável do
território. Por meio dele, &ao definidos os espaços
destinados às atividades econômicas, à preservaçAo
do meio ambiente e à conservação dos recursos na
turais renováveis e não-renováveis.

O desenvolvimento e exploração econOmica da
Amazônia Legal vem sendo objeto de preocupaçAo
internacional, pela importAncia, ainda não totalmente
avaliada, dessa regiAo para o equillbrio ambiental de
todo o Planeta Terra, e pelo imenso patrimOnio bioló
gico e genético nele contido.

Elaborar e colocar em prática o zoneamento
ecol6gico-econOmico do território da AmazOnia sig
nifica assegurar a permanência, sob a proteção da
lei, de imensas áreas de florestas naturais, com
toda a riqueza que esse bioma único contém. Só
em RondOnia, será garantida a preservação de
cerca de 16 milhOes de hectares recobertos com
vegetação natural.

A manutenção dos vários ecossistemas ama
zônicos, com 'sua biodiversidade inigualável é, sem
dúvida, do mais relevante interesse para todo o
mundo, merecendo todo o esforço da sociedade
brasileira para concretizá-Ia.

A aceitação de que a conclusão do zonea
mento-ec:ológiço-econômico constitui contraparti
da financeira para investimentos reãlizados com
recursos advindos do Orçamento da União será
reconhecimento dos serviços prestãdo pelos Esta
dos da AmazOnia para o -meió a-mbiãftte global e
para a preservação de recursos biolOgjcos e gené
ticos de inestimável valor para o futuro de nossa
sociedade.
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CAPfTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o deputado:

*Artigo alteradopela Resoluçao nfl1O, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, 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 co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1DNa hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2DNa hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da camara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposiçOes que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

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

INDICAÇÃO ND 986, DE 2000
(Do Sr. Clementino Coelho)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério de Minas e Ener
gia, a manutençAo da gestAo pública e
estatal das empresas geradoras de ener
gia elétrica.

(Publique-Se. Encaminhe-Se.)

Excelentfssimo Senhor Ministro de Minas e
Energia,

Venho à presença de V. Ex· levar o discurso
do Sr. Craven Crowell, chairman do Tennesse Val
ley Authority, e Gregory Palast, economista ameri
cano, ex-funcionário da Agência Reguladora de
Energia Elétrica do Estado de Nova Iorque, Esta
dos Unidos, nos quais discorrem sobre a experiên
cia americana na gestão das empresas geradoras
de energia elétrica.

Nos presentes documentos, trazem impor
tantes reflexões quanto à necessidade do Poder
Público de manter o controle e gestão das empre
sas do setor de energia elétrica, a partir de uma vi
são estratégica, assegurando os investimentos
necessários a expansão do sistema produtivo e a
garantia da modicidade das tarifas de energia elé
trica aos consumidores.

Penso que, no momento em o Governo Federal
anuncia a disposição em alienar as empresas ge
radoras de energia elétrica, com bases em um
novo modelo, levando em conta as especificida
des de cada região do Pais, seria fundamental êll

leitura desses materiais para contribuir aos sub
sldios da intervenção estatal brasileira nesse se
tor.

Sala das Sessões, 19 de maio de 2000. - Cle
·mentino.Coelho, Deputado Federal- PE.

REQUERIMENTO DE INDICAÇAo NQ ,DE 2000
(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao S9
nhor Ministro de Minas e Energia, suge~
rindo a manutençAo da gumo pública ~,

estatal daa empresas geradoras de f)íJi;8I1'n

.gla elétrica, trazendo os subsldios para
.... aÇao governamental, o discurso do
Sr. Craven Crowell, chalnnan do Tennes;
ae Vllley Aut!iorfty - IVA, e no texto de
Gre'gory Pallst, economista amerlcfmo e
ex-funclonérlo da Agência Reguladora de
Energia Elétrica do Estado de Nova loru

que, Estados Unidos•
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1Sl, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requer o
envio de Indicaçilo ao senhor Ministro de Minas e
Energia, sugerindo a manutenção da gestAo pública e
estatal das empresas geradoras de energia elétrica,
trazendo os subsIdias para essa açilo govemamental
o discurso do Sr. Craven Crowell, chairman do Ten
nesse Valley Authority - IVA, e no texto de Gregory
Palast, economista americano e ex-funcionário da
Agência Reguladora de Energia Elétrica do Estado de
Nova Iorque, Estados Unidos.

Sala das ComissOes, 19 de maio de 2000. - De
putado Clementlno Coelho.

O PAPEL DA ENERGIA PÚBLICA

Deixem-me tocar em um assunto que irá cada
vez mais dominar as discuss6es sobre a indústria de
energia elétrica, tanto no congresso como, tenho cer
teza, em WsII Street - DesregulamentaçAo.

Especificamente, gostaria de falar um pouco s0
bre o papel da energia pública em uma indústria des
regulamentada e o que está acontecendo no front le
gislativo.

A desregulamentaçAo deve se operar certo, bai
xar o preço da energia para os consumidores ameri
canos e para a indústria americana. De fato, o gover
no em seu Plano Amplo de CompetiçAo Elétrica, pu
blicado ano passado, calcula que a desregulamenta
çAo irá cortar os custos energéticos de 4 pessoas por
ano.

Na TVA somos todos favoráveis à reduçAo de
preços, como vocês podem ver, a empresa já ostenta
um dos menores preços de energia da naçAo. E mais
uma vez, como empresa pOblica, somos favoráveis a
.portar custos energéticos para o povo americano.

DesregulamentaçAo provavelmente nlo irá
abaixar -custos para "todos" os americanos, mesmo
que ela suceda em situaçAo piorem an~s vindouro•.

Arealidade hoje é que em áreas onde a desre
gulamentaçilo ocorreu e onde forças do mercado es
tão comandando as decisões, nao está havendo adi
çAo de capacidade, e este quadro só irá mudar quan
do interrupções freqüentes começarem a ocorrer e os
preços se tomarem exorbitantes. Infelizmente, le
va-se alguns anos para colocar em serviço uma nova
unidade geradora e déficits sérios podem ocorrer
nesse interim.

Isso pode causar graves problemas. Esté pre
visto uma queda perigosa da margem de reserva 0pe
rativa nos EUA nas próximas décadas. CompJicaado
ainda mais a questão, poucas adições de transmis-

sao em grosso estão sendo planejadas na próxima
década, o que faz crescentemente difrci! a entrega da
energia comprada. O.ponto final é que a eletricidade
necasséria como combustrvel para o crescimento
econOmico nos Estados Unidos poderá ficar seria
mente abaixo dos requisitos da nação.

Agora, as empresas privadas sabem que a ec0
nomia americana está crescentemente dependente
de energia elétrica - assim como a TVA - mas seus
célcuJos finais freqüentemente nao permitem o de
senvolvimento de novas capacidades apenas porque
podemos, numa onda de calor, ficar sem energia.
Agora, a construçAo de uma nova unidade nuclear ou
a carvlo poderá nao produzir o retomo de investi
mento que seus acionistas desejam. Capacidade ex
tra é estoque nao vendido. É "ineficiente".

Na TVA, nao temos acionistas exigindo que te
nham uma alta taxa de retomo de seus investimen
tos. Temos o público. Portanto, enquanto a TVA nlo
constrói unidades de produção maior do que os exigi
dos em nossa área, operamos com uma razoável
margem para evitar desabastecimentos, ainda exis
tem questões sobre os benefIcios totais da Desregu
IamentaçAo para o público. Por quê? Porque os cus
tos mais baixos nao sao a única medida de um bem
público.

Na TVA, nós tentamos nunca perder de vista
nossa prioridade número 1: Servir ao público. E se
existe uma maneira de fazê-Io melhor ou mais eficien
temente nós estamos nela. Afinal prover energia con
fiável no menor preço tem sido a missao da TVA por
65anos.

A naçAo irá precisar de empresas públicas mais
do que nunca na próxima década e pensamos que
empresas como a TVA têm uma contribuição especial
a fazer no mercado desregulado do futuro. Para ser
breve, nós acreditamos poder representar um padrêo
que irá ajudar a garantir que a desregulamentação
sirva ao bem público.

A chave para medir o sucesso da desregula
rnentaçAo é e será o grau até onde as mudanças be
neficiam o público. Mas como este benefIcio pode ser
medido? O que estamos procurando?

Eu sugereria que um dos maiores serviços pú
blicos que empresas podem prover évisão. Especial
mente no contexto de interesses públicos.

Deixem me dar exemplos da importência da vi
sao. Uma economia forte como a nossa está provo
cando crescimento da demanda maiores do que pre
visto - a taxa real nos últimos anos está 70% maior do
que as projeçOes vigentes. Mas infelizmente investi-
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mentos em geração e transmissão não estão ocor- promovem a politica de redução de regulação das
rendo. empresas privatizadas. O que não dizem é que a

No próximo verão se formos azarados - espera- América tem o sistema mais restrito do mundo em
mos que não - podemos nos encontrar em situações matéria de regulação de empresas de serviço públi-
de falta de energia sérias nas maiores cidades ameri- co privadas. Aqui, na terra dos cowboy., da Iiberda- -
canas. Tivemos alguns desabastecimentos espalha- de empresaria.!" temos póuca tolerência para contro-
dos pelo pars no verão passado e podemos nos ver le privado de água e nenhuma fé nos mercados Ii-
para nossos consumidores. Na TVA vemos como vres de eletricidade. Por boas razões. Os america-
nossa responsabilidade pública continua a fornecer nos têm 100 anos de experiência com empresas
energia confiável para o crescimento do Vale do Te- pró-lucro, e aprenderam que elas deviam ou ser
nesse. controladas pelo governo ou serem estatais.

Empresas públicas, que servem ao interesse do Os economistas do banco Mundial insistem que
povo - não somente o interesse de acionistas - irão administradores privados são mais eficientes do que
prover um pa~rão pelo qual a performance de todas o govemo e reguladores. Entretanto, compare osiste-
as empresas de energia serão medidas. Elas ajuda- ma de serviço público socializado e regulado dos
rão a definir o "bem Público" no que concerne a pro- Estados Unidos com os operadores privados da
dução, transmissão e distribuição de energia. E, por Inglaterra. Nos sete anos desde a privatização da
essa razão, apenas elas merecem seu lugar no mer- água na Inglaterra, o preço subiu 88% até uma média
cado desregulado do próximo século. de 59p/m'. Nos USA o preço gira em torno de 22p,

Desregulamentar companhias elétricas deveria menos da metade do cus~o inglês. Do mesmo modo
reduzir os custos energéticos de nossos cidadãos e os Bretões pagam mais 50% pela eletricidade do que
indústrias e é nossa responsabilidade trabalhar junto o consumidor americano médio.
- empresas públicas, produtores independentes, Regulaçio Rigida
executivos da indústria e Ifderes potrticos - para atin- Vamos comparar emprego e qualidade de
gir essa meta. serviço nos USA x Inglaterra. Desde a privatização

Craven Crowell - Presidente da TVA a Inglaterra perdeu 90.000 empregos sindicaliza-
Como os sindicatos e consumidores america- dos no gás, água e eletricidade - e a qualidade do

nos conquistaram seus direitos serviço caiu ao ponto critico. Em Yorkshire, os con-
Quero contar um segredo. Consultores ameri- sumidores têm que caçar os caminhõe~ de água

canos venderam ao mundo as maravilhas do Merca-' por um copo de água. U~ terço do supnmento ~e
do Livre e dos Empreendimentos Privados, mas se água v~za de tubo~ deteriorados para o solo ~ am-
existiu uma nação que manteve seus serviços públi- da ~sslm os pregUlç?SOS reguladores, entu~lastas
cos socializados, esta foi os Estados Unidos. Nos d~ I~vre mercado deixaram as empresas privadas
Estados Unidos três de cada quatro cidadãos é ser- eliminar 7000 postos de trabalho.
vida por empresas de abastecimento de água esta- Nos USA, por contraste, uma regulação rfgida
tais. O governo detém quase 100% do sistema de acerca da qualidade do serviço é a chave para o se-
esgoto. Dos 3000 sistemas elétricos na América, guro desemprego. Os reguladores americanos não
2000 são do governo ou de cooperativas de consu- deixam o livre mercado determinar o n/vel de servi-
midores. ço, ao contrário, os reguladores determinam pa-

. . drOes detalhados de operação. Por exemplo, a lei
. Os Ifderes da~ corporações americanas dlre- determina o método e freqoência de leitura, limpeza,

clonam o globo dizendo. à~ outras nações p~ra e substituição de medidores. O resultado da r/gida,
ven~er ~uas empresas publicas, mas na .Aménca detalhada regulação foi um alto n/vel de segurança
a histÓria é. bem o~tra. Entergy Corporatlon, em- para o trabalhador de empresas de serviço público,
presa amencana prlva~~ que recenteme.nte com- que têm os mais altos salários da indústria america-
prou a London ,Electnclty ofereceu. à Cidade de na _ o maior nrvel de sindicalismo. Devido a regula-
New Orleans a sua empresa elétrica. Recente- ção e controle público , 70% da força de trabalho é
m~nte o governo retornou o ~ontrole a grande e sindicalizada enquanto em outras indústrias, apenas
privada empresa de. abasteCimento de água do 10% pertence a um sindicato.
estado do Novo MéXICO. Como as empresas de serviço público nos EUA

Aqui está outro segredo. Na Europa e América cobram preços baixos e pagam salários altos? A res-
latina, os executivos de corporaçOes americanas posta é que os reguladores americanos apertam a
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maioria dos custos operacionais sobre os acionistas,
através da limitação de lucro. Uma empresa de servi
ço público trpica tem 3% de retorno sobre o capital de
pois da redução de impostos e inflação. As empresas
britânicas tiveram um extraordinário retorno de 30% 
dez vezes o lucro permitido nos USA. Não é surpresa
o fato de que empresas americanas estão querendo
comprar empresas Britânicas.

A batalha pela democracia

Os USA certamente não é um paralso para
consumidores e sindicalistas. Mas, nos últimos 100
anos dos trabalhadores e consumidores aprende
ram como controlar os piratas das empresas de ser
viço público, nossa chave é a democracia. A demo
cracia na regulação pública perfeitas de dois direi
tos: direita e formação em direito a participação.

Os americanos têm comprado acesso às con
tas das empresas. Qualquer cidadão pode ver todos
os documentos financeiros e operacionais de uma
utllity privada.

Por exemplo, dos anos ao e 90, que investigue
para o sindicato em Chicago a qualidade de servi
ços de uma companhia de gás local. Essa empresa
foi obrigada por lei também fomecer milhares de pá
ginas revelando-se os custos projetados de tubula
ções; o número de empregados por cada serviço, a
projeção detalhadas investimentos futuros - mesmo
memorandos pessoais entre executivos.

Nos USA, uma empresa de serviço público pri
vada querendo aumentar de tarifa deve fornecer aos
reguladores com centenas e milhares de páginas de
suporte técnico. Qualquer consumidor, incluindo
membros do sindicato, pode receber uma cópia des
se documentos. a empresa não pode fornecer dados
secretos aos reguladores. O govemo Vê, o público
também pode ver - um sistema bem diferente das re
visões secreta de tarifa britênicas o chilenas.

Os cidadãos americanos também usam o "pro
cesso de descoberta" no qual autlllty deve responder a
todas as questões cidadãos sobre operações de finan
ças - e fomecer todos os documentos sob a sua posse
relacionados à questão. Estive envolvido em casos de
revisão no qual a empresa foi obrigada a produzir um
milhão de páginas de sua documentação intema.

Montanhas de papel
Na verdade, um dos problemas enfrentados

pelo público americano é a capacidade de analisar to
das as informaçOes disponlveis para inspeção. Para
se encontrar dentro das montei de papel, consumido
res, governos locais, e sindicatos contratam um time
de especialistas. Essa procura vale a pena: freqOên-

cia homens se encontram os valores, e muitas vezes
evidência de fraudes. No caso da Long Island Ligh
tung Company de Nova York, e descobri memoran
dos internos do presidente da companhia que causa
ram suspeita de mentira sobre o verdadeiro curso de
uma nuclear para os reguladores. A empresa concor
dou em reembolsar os Consumidores em U$400 mi
lhões.

O resultado de informação aberta é um siste
ma mais seguro e confiável com menores preços.
No caso da companhia de gás de Chicago nossa
pesquisa achou relatórios indicando vazamentos
perigosos. De posse dessas informações trabalha
dores conseguir uma ordem do governo para troca
de verbas tubulações. O resultado da descoberta
foi imposição de redução de preços para os consu
midores.

Com todas essas informações aberto ao públi
co, como empresas privadas de serviço público man
tém seus segredos comerciais? A resposta é: elas
não conseguem. Mesmo quando uma pequena em
presa de serviço público é privada suas informações
são prioridade pública. Na realidade competidores no
sistema elétrico telefônico americano obtém de tar
des de custos uns dos outros. Corte suprema ameri
cana liberou que a sociedade tem interesse no fluxo
livre de informações comerciais. O sistema america
no contrasta com vago secreto sistema no Brasil,
Inglaterra e Colômbia. Nesses parses segredos co
merciais com o muro atrás do qual as empresas priva
das de serviço público e o podem esconder informa
çOes dos reguladores de do público.

O direito de usar
Ter todas as informações fica sem sentido

sem direito de usá-Ias. Na maioria das nações com
os sistemas recém privatizadas, consumidores e
sindicatos têm pouco ou nenhum papel na discus
são de preços e qualidade de serviço. No Chile, por
exemplo, uma empresa elétrica privada coloca
seus preços baseada em seus próprios cálculos de
custos de lucros. Os reguladores revêem esses nú
meros têm segredos e não calculo sua própria pro
posta de tarifa.

O resultado final cobrado dos consumidores é a
média da empresa do governo. E esse sistema insa
no; de uma maneira prática um empresas privadas de
serviço público pode aumentar seus preços e lucros
quase sem limite carregando seus cálculos com nú
meros fantásticos. Sem ajuda de grupos independen
tes sindicais e de consumidores os reguladores lati
no-americanos estão à mercê dos dados das corpo
rações. O resultado é o esperado: altos preços, altos



Especialista do governo fornecem então seus
próprios cálculos para preços, lucros e serviços.
Apresentam seus estudos fornecendo todos os cál
culos. O governo é obrigado a abrir seus arquivos
para inspeçao pública. Membros do público (ou seus
advogados) podem interrogar os especialistas do
governo a respeito dos seus relatórios. Os advoga
dos da empresa também podem questionar o gover
no nesse fórum público.

Propostas dos cidadlos
Chega oportunidade dos cidadãos apresenta

rem suas próprias propostas. A regra que é holande
sa açOes ambientais, sindicatos, consumidores in
dustriais de governos locais contrata especialistas e
analistas financeiros para apresentar estudos con
frontando as propostas do governo da empresa.

O representante dos cidadãos também deve
enfrentar o enterro a cara do governo da empresa.
O juiz presente nas audiências assegura que to-

Nos falho sistemas da América latina Inglaterra
foram imaginados por consultores treinados na
América, mas o sistema americano é bem diferente.
Os cidadãos conquistaram por lei o direito de partici
paçao plena no processo de determinaçao de preço
e qualidade do serviço. Isto é concedido pela tran
sam uma açao de revisões de preços entre audiên
cias públicas. Funciona assim:

Primeiro, os executivos da empresa fornece
um conjunto completo de documentos financeiros e
operacionais para o governo e todos os cidadãos in
teressados. Os advogados do governo questiona os
executivos - em públido. Depois do governo a qual
quer consumidor o representante sindical pode
questionar os executivos da empresa.

Em um caso trpico de revisão tarifária os exe
cutivos das empresas se submetem a centenas de
horas de interrogatório público. Poucos consumido
res, sindicatos e governos locais costumam contra
tar advogados especialmente treinados para condu
zir os exames.
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lucros, e baixa qualidade de serviço. no Chile o con- das as partes têm oportunidade de participar de
sumidor tlpico residencial paga U$O.08 por kWh, o igualmente.
dobro do preço cobrado dos americanos atendidos .
por energia hidráulica. O sistema inglês e não pouco O p~oc~sso completo de reVisão se torna um
melhor do que o chileno. debat~ publico pode durar um ano. No fim do ano

(depoIs de mUitos rounds de propostas, contra
~a Inglaterra, os consumidores não participam propostas e exames cruzados), os reguladores

de revl~ões ,de. preço e ex~eto pa~a sessões de co- Zenith sua opinião, fornecendo um conjunto com-
mentános publicas sem efeito prátiCO. pleto de cálculos e diz que cativas por escrito de

Audiências públicas suas decisões. Qualquer cidadão pode apelar judi
cialmente contra decisão. Isso contrasta com sis
tema de leis que prevêem apenas a contestação
judicial das empresas.

O sistema americano tem sido atacado por ser
muito complexo, envolvendo muitos advogados e
muitos cidadãos com pouca experiência. Em caso
de tarifa nos US, 3D organizações podem participar,
exigindo meses de audiências públicas. E verdade,
democracia muito complexa, confuso difrcil. Os sis
temas britânico chileno, que profbe atuação do pú
blico tem a aparência de fluidez, que se espera de
governos autoritários. Mas reguladores ditadores
não são mais eficientes: os preços aftas e serviços
de baixa qualidade dessas nações são um atestado
da falha dos sistemas baseados no mercado.

Quem paga?

Evidentemente, fazendo uso dos direitos de
mocráticos pode ser caro. Audiências públicas re
querem que grupos de cidadãos sindicatos colo
quem campo time de advogados, economistas in
vestigadores. Como esses grupos sem lucro para
o porto da experiência. Existiam vários mecanis
mos. Por exemplo, cada governo de estado tem
um órgão de serviços ao consumidor com especia
listas cuja única função é contestar os requeri
mentos das empresas as agências de defesa do
consumidor também fornece fundos para organi
zações de consumidores pagar por testemunhos
de especialistas na a audiências públicas. A cor
poração de serviço derrete o governo federal ofe
rece advogados para consumidores de baixa ren
da. Adicionalmente, as cortes podem estabelecer
compensações para organizações que apresen
tem teses vitoriosas.

Uma das formas mais criativas e efetiva de ob
ter fundos para pagar por participaçao pública quer
da Citizens Utility Board da Califórnia. Na Califórnia,
IIlinois e Wisconsin As empresas de serviço público
privadas foram obrigadas a colocar em suas contas
uma solicitaçao cidadãos para juntar-se ao CUBo
Associar-se ao CUB custa US$25 por ano. Essa con
tribuiçao voluntária e só no estado de lIIinois o CUB



Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TITULO IV
Das Proposições

CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alteradopela ResoluçaonD 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestao,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missOes acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1Jl Na hipótese do inciso 1, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no OIArio do Congresso Nacio
nal.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 24 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão b
das em súmula. mandadas à publicação no Diário dO
Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões
competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casasl do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995. "

li - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Pre$idência da Comissão;

:' 111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicaçêo concluir pelo oferecimento de projeto, segui-

A guerra sem fim•..
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associou 100.000 membros em poucos meses, arre- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PEL
cadando mais de um milhão de dólares. A COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

Alguns grupos também obtém doações através LEGISLATIVOS - CeDI

de pedidos aos moradores. REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N~ 17, DE 1989
Informação é poder e ninguém sede do poder

sem luta. O órgão de serviço ao consumidor, as
agências que pagam especialistas para o público,
foram estabelecidas em 1977 depois que um grupo
organizado de pessoas pobres invadiram o escritó
rio do presidente de uma empresa de gás privada.
Ele se recusar a deixar o prédio até que o estado
aceitasse financiar sua participação nas audiências
públicas de tarifa.

Entretanto, os pobres nao poderiam ter venci
do essa luta sozinho. Eles tiveram apoio de lideres
de igrejas e o mais importante, de sindicatos.35
sindicatos trabalhistas de Chicago formaram recen
temente a coalizão de trabalho nas empresas de
serviço público, reunindo trabalhadores de todas as
indústrias uma força única para proteger interesses
comuns que consumidores empregados. A coalizão
de trabalho em aliança com o ativista Ralph Nader
também obrigaram o estado de lIIinois para estabe
lecero CUBo

Em 1978, sindicatos e grupos de consumido
res se aliaram a uma organização nacional, a Citi
zen Labor Energy Coaltition para lutar contra em
presas de energia elétrica pró-lucro. Esses e ou
tros grupos tiveram o êxito ao transformar a regu
lação de empresas de serviço público o assunto
chave nas eleições locais. Polfticos dia dos parti
dos tendem a ser vistos como componentes de
empresas privadas de gás e eletricidade. "Geral
mente, as estatais e sistemas de água e eletricida
de recebem apoio público·.

Mas a luta nunca termina. Sindicalistas e
consumidores permanecem numa guerra sem fim
com corporações que gastam milhões de dólares
em lobby para ultrapassar e regulamentações que
apertam seus lucros. Esse ano, as corporações
espera eliminar o Public Utilities Holding Company
ACT de 1993 que limitava investimentos estran
geiros.

Gregory Palast (Economista Americano 
Ex-funcionário da agência reguladora do Estado de
New York - Esteve no seminário promovido pela
USP no dia 25-2-2000 com o Ilumina presente)



PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
NI1 30, DE 2000

(Do Sr. Confúcio Moura)

Propõe que a Comissão de Fiscali
zação Financeira e Controle solicite ao
Tribunal de çontas da União a realiza
ção de inspeção para demonstrar a si
tuação atual e histórica de desempenho
do FINAM - Fundo de Investimento da
Amazônia, administrado pela SUDAM 
Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia, e apurar denúncias de
inúmeras irregularidades.

(A Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle)
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rá este os trâmites regimentais das proposições con- os investimentos produtivos nos estados que com-
gêneres; põem a Amazônia Legal.

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti- Poderia a instituição dizer, simplesmente,
do, o Presidente da Cãmara, ao chegar o processo à que o órgão tem de ser provocado pela iniciativa
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci- privada, com as cartas-consulta, para poder mere-
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere- cer os benefIcios dos incentivos fiscais destinados
ça projeto próprio à consideração da Casa; à região.

V - não serão aceitas proposições que objeti- No entanto, esta observação é descabida, uma
vem: vez que a Sudam não tem tido a preocupação com o

a) consulta a Comissão sobre interpretação e planejamento detalhado dos municlpios, regiões e
apl~lcação de lei; estados, levantando as potencialidades locais e fo-

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer mentando-as adequadamente.
Poder, de seus órgãos e autoridades. Do outro lado, não tem mostrado a cara nos esta-
.................................................................................... dos, principalmente, Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima
.................................................................................... e Amapá, que têm sido discriminados das importantes

açOes da Sudam ao longo dos seus 34 anos de criação.
O combate às desigualdades regionais brasilei

ras, objetivo primeiro da criação da Sudam e do Fi
nam, não têm sido observadas, criando desta forma,
justamente o contrário - as desigualdades in
tra-regionais, que de certa forma são mais graves.

Os Estados do Pará e do Mato Grosso, têm
sido alvo das atenções da Sudam, por mero como
dismo e de certa forma, têm merecido um cuidado
especial na organização e na assessoria técnica do
órgão.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Con
fúcio Moura, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI
Senhor Presidente,
Com base no Art. 100 § 111, combinado com os

Arts. 60, inciso 1e 61 do Regimento Intemo da Câma
ra dos Deputados, proponho a Vossa Excelência se
digne adotar as medidas necessárias para que seja
solicitado ao Tribunal de Contas da União, de confor
midade com o artigo 71, inciso IV da Constituição Fe
deral, inciso 11 do art. 111 da Lei n1l 8.443, de 1992 e in
ciso 11 do art. 111 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas da União, a realização de inspeção, para de
monstrar a situação atual e histórica de desempenho
do FINAM (Fundo de Investimento da Amazônia), ad
ministrado pela SUDAM (Superintendência de De
senvolvimento da Amazônia) e apurar denúncias de
inúmeras irregularidades.

Justificação '

Pelo estudo sumário dos relatórios de desem
penho,celaborados pela Sudam, ao longo do tempo,
observei a mais completa ausência de critérios para

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO NIl17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TITULO 11
Dos Órgãos da Câmara

CAPITULO IV
Das Comissões

SeçAoX
Da Fiscalização e Controle

Art. 60. Constituem atos ou fatos sujeitos à fis
calização e controle do Congresso Nacional, de suas
Casas e Comissões:



Justificação

Art. 611 da Lei nll7.998, de 11 de janeiro de 1990,
estabelece textualmente:

TITULO IV
Das Proposições

CAPITULO I
Disposições Gerais

Art. 100. Proposição é toda matéria sujeita à
deliberação da Câmara.

§ 11l As proposições poderão consistir em pro
posta de emenda à Constituição, projeto, emenda,
indicação, requerimento, recurso, parecer e propos
ta de fiscalização e controle.

§ 211. Toda proposição deverá ser redigida com
clareza, em termos expllcitos e concisos, e apresen
tada em três vias, cuja destinação, para os projetos, é
a descrita no § 111 do art. 111.

§ 3ll Nenhuma proposição poderá conter maté
ria estranha ao enunciado objetivamente declarado
na ementa, ou dele decorrente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N1l462, DE 2000

(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Susta a aplicaçAo do disposto no
art. 10 da Resoluçlo nll 64 do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tra
balhador - CODEFAT, de 28 de Julho de
1994, no que conceme à flxaçlo de prazo
máximo de 120 dias para requerimento
do seguro-desemprego.

(As Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica sustada a aplicação do disposto no

art. 10 da Resolução nll 64 do Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT de
28 de julho de 1994, no que se refere à fixação do pra
zo máximo de 120 dias para requerimento do segu
ro-desemprego.

Art. 211 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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1-os passfveis de fiscalização contábil, finance- estas classificações, observar-se-á o prescrito no § 50
ira, orçamentária, operacional e patrimonial referida do art. 98.
no art. 70 da Constituição Federal; .

11 - os atos de gestao administrativa do Poder
Executivo, inclurdos os da administração indireta,
seja qual for a autoridade que os tenha praticado;

111 - os atos do Presidente e Vice-Presidente
da República, dos Ministros de Estado, dos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal, do Procura
dor-Gerai da República e do Advogado-Geral da
União, que importarem, tipicamente, crime de res
ponsabilidade;

IV - os de que trata o art. 253.
Art. 61. A fiscalização e controle dos atos do Po

der Executivo, inclufdos os da administração indireta,
pelas Comissões, sobre matéria decompetência des
tas, obedecerão às regras seguintes:

I - a proposta da fiscalização e controle poderá
ser apresentada por qualquer membro ou Deputado,
à Comissão, com especifica indicação do ato e funda
mentação da providência objetivada;

11- a proposta será relatada previamente quan
to ã oportunidade e conveniência da medida e o al-
cance jurfdico, administrativo, polftico, econômico,
social ou orçamentário do ato impugnado, definin
do-se o plano de execução e a metodologia de avalia
ção;

111 - aprovado pela Comissão o relatório prévio,
o mesmo Relator ficará encarregado de sua imple
mentação, sendo aplicável à hipótese o disposto no §
6Il do art. 35;

IV - o relatório final da fiscalização e controle,
em termos de comprovação da legalidade do ato,
avaliação polftica, administrativa, social e econômica
de sua edição, e quanto à eficácia dos resultados so
bre à gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
atenderá, no que couber, ao que dispõe o art. 37.

§ 111 A Comissão, para aexecução das atividades
de que trata este artigo, poderá solicitafao Tribunal de
Contas da União as providências ou informações pre
vistas no art. 71, IV e VII, da Constituição Federal.

§ 211 Serão assinados prazos não inferiores a
dez dias para cumprimento das convocaçOes, presta
ção de informaçOes, atendimento às requisiçOes de ,
documentos públicos e para a realização de diligênci
as e perfcias.

§ 311 O descumprimento do disposto no parágra
fo anterior ensejará a apuração da responsabilidade
do infrator, na forma da lei.

§ 411 Quando se tratar de documentos de caráter
sigiloso, reservado ou confidencial, identificados com



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o. 463,
DE 2000

(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Estabelece consulta plebiscitãria so
bre temas de relevante interesse nacional.

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Submeter-5e-ão à consulta plebiscitária

temas de relevante interesse nacional, de natureza
constitucional, legislativa e administrativa.

Art. 2fl O plebiscito será executado pela Justiça
Eleitoral por ocasião das eleições do Presidente da
República e do Poder Legislativo Federal.

RESOL.Uç~a NA-U, -DE 28 DE JULHO DE 1994

Estabelece procedimentos relativos
à concessão do Seguro-Desemprego.

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso V do artigo 19 da Lei n1l7.998,
de 11 de janeiro de 1990, resolve:

Art. 111 Estabelecer critérios relativos a integra
ção das açOes de concessão do Seguro-Desemprego
e de assistência aos trabalhadores demitidos a partir
de 111 de julho de 1994, face às alterações introduzi
das na Lei nIl7.998, de 11 de janeiro de 1990, pela Lei
n1l 8.900, de 30 de junho de 1994.

3 - DA CONCESSÃO DO SEGURO-DESEMPREGO

Art 10. O trabalhador, a partir do 7fl (sétimo) e
até o 120fl (centésimo vigésimo) dia subseqOente à
data da sua dispensa, poderá encaminhar o Requeri
mento de Seguro-Desemprego ao Ministério do Tra
balho por intermédio de suas Delegacias e do Siste
ma Nacional de Emprego - SINE.

Parágrafo 111 No caso das localidades onde nao
existam os órgãos citados no caput deste artigo, o
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD poderá
ser encaminhado por outra entidade autorizada pelo
Ministério do Trabalho.

Parágrafo 2.0. No ato da entrega do requerimen
to, o órgão recebedor fornecerá comprovante.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS

CeDI

LEI NIl7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Segu
ro-desemprego, o abono salarial, institui

'o Fundo de Amparo a~ Trabalhador 
FAT, e dá outras providências.

~.•••••••••••••••••••••••••••••• II II I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,
Art 611 O seguro-desemprego é direito pessoal e

in.transferlvel do trabalhador podendo ser requerido a
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"Art. 6ll O seguro-desemprego é direito pessoal partir do 7D. (sétimo) dia subseqOente à rescisão do
e intransferlvel do trabalhador podendo ser requerido contrato de trabalho.
a partir do sétimo dÍII subseqOente á rescisão do con- ..
trato de trabalho.n ..

A lei que regula o Programa do Segu
ro-Desemprego, por conseguinte, estabelece apenas
um prazo mlnimo para que o trabalhador tenha direito
a requerer o beneffcio, incentivando-o a procurar
nova colocação.

Coerentemente, o dispositivo legal supracitado
nao especifica um limite máximo de tempo para que
o trabalhador possa solicitar um benefIcio que, de
acordo com lseu próprio texto, é direito pessoal e in
transferlvel. Portanto, desde que observadas as
condições de habilitação ao beneffcio do segu
ro-desemprego, o desempregado poderá, a qual
quer tempo, requerer o pagamento de suas parcelas
do seguro-desemprego.

O art. 10 da Resolução Codefat nll 64, de 1994,
introduziu restrição adicional ao processo de requeri
mento do seguro-desemprego, em prejulzo do traba
lhador, que afronta diretamente o texto da Lei nll

7.998/90, sem que aquele Colegiado possua compe
tência legal expressa para fazê-lo. Trata-se, por con
seguinte, de evidente exorbitência do poder regula
mentar do Poder Executivo.

O presente projeto de Decreto Legislativo visa a
eliminar essa restrição descabida, ao determinar que
seja sustada a aplicação do trecho do art. 10 da Re
solução Codefat nll 64, de 1994, que fixa em 120 dias,
contados a partir da data da dispensa, o prazo máxi
mo de requerimento do benefIcio do segu
ro-desemprego.

Por corrigir flagrante abuso contra o direito do
trabalhador, temos a certeza de contar com o apoio
dos ilustres deputados e deputadas à aprovação des-
te projeto de Decreto Legislativo.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Vasconcellos.



TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

Seção /I
Das Atribuições do Congresso Nacional

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Inácio Arruda, PCdoB - CE.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDIN

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:o Congresso Nacional decreta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl464,
DE 2000

(Do Sr. Inácio Arruda)

Susta a Portaria n1l 77, de 27 de abril
de 2000, editada pelo Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Geatlo, que tra
ta da suspensão de pagamentos oriun
dos de decisões judiciais concernentes a
planos econômicos.

(As Comissões de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e De
Redação.)
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Art. 311 Ao Tribunal Superior Eleitoral caberá a Art. 111 Fica sustada, nos termos do art. 49, inciso
regulamentação e execução da consulta, concomi- V, da Constituição Federal, a Portaria nll 77, de 27 de
tante com as eleições majoritária e proporcional, nos abril de 2000, editada pelo Ministério do Planejamen-
termos do art. 211• to, Orçamento e Gestão.

Art. 411 Este decreto legislativo entra em vigor na Art. 211 Este decreto legislativo entra em vigor na
data da sua publicação. data de sua publicação.

Justificação Justificação

Faz-se inadiável, pela relevância e urgência, A Portaria nll 77, do Ministério do Planejamento,
buscar-se a consulta plebiscitária para que haja Orçamento e Gestão, de 27 de abril de 2000, determi-
uma manifestação concreta do povo quanto a te- na que sua Secretaria de Recursos Humanos sus-
mas de alta significação, a exemplo da permissão penda os pagamentos oriundos de decisões judiciais
do aborto ou da união civil entre pessoas do mesmo concernentes a planos econômicos instituldos pelos
sexo e, também, sobre a adoção da prisão perpé- Decretos nlls 2.335, de 12 de junho de 1987, e 2.336,
tua. de 15 de junho de 1987, pelo Decreto-Lei n1l2.425, de

A simples menção das duas primeiras questões 7 de abril de 1988, pela Medida Provisória nll 32, de
- aborto e união civil- desanda em polêmica intermi- 15 de janeiro de 1989, convertida na Lei n1l 154, de 15
nável, com seguidores pró e contra, enquanto a Na- de março de 1990.
ção permanece perplexa sem um norte legal e afirma- Tal procedimento afronta o Estado de Direito em
tivo por esta ou aquela tese. nosso Pafs. O Poder Executivo quer, por ato adminis-

A violência urbana ou rural, por outro lado, trativo, anular ato jurldico perfeito.
tem-se demonstrado incontrolável, mercê de uma Tendo em vista que é, segundo a Constituição,
estrutura onde a sanção penal, no seu quadro atu- de competência exclusiva do Congresso Nacional
ai, mostra-se insuficiente para, como poder dissu- "sustar os atos normativos do Poder Executivo que
asivo, impedir o cometimento e a proliferação do exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
crime. delegação legislativa", pedimos aos nobres deputa-

o Brasil precisa de manifestação concreta so- dos o apoio ao presente projeto de decreto legislati-
bre a aplicação da pena de prisão perpétua, como vo.
meio eficiente de afastar definitivamente o delinqüen
te perigoso do meio social.

Com o apoio dos nobres Colegas, que invoco e
tenho como certo, apresento este projeto de decreto
legislativo objetivando que se vá ao poder legitimador
do povo, para que este, soberanamente, expresse
sua aprovação ou rejeição.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Inocêncio Oliveira.



Institui nova sistemática para rea
juste de preços e salários em geral, e dá
outras providências.

LEI N2 8.178, DE 112 DE MARÇO DE 1991

Estabelece regras sobre preços 8
salários, e dá outras providlncl•••

LEI NIl8.030, DE 12 DE ABRIL DE 1990
(Revogada pela Lei n~ 8.178, de 1~-3-1991.)

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

Art. 111 Ficam vedados, por tempo indetermina
do, a partir da data de publicação da Medida Provisó
ria n1l 154, de 15 de março de 1990, quaisquer reajus
tes de preços de mercadorias e serviços em geral,
sem a prévia autorização em portaria do Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento.

Art. 211 O Ministro da Economia, Fazenda e Pla
nejamento estabelecerá, em ato publicado no Diário
Oficial da União:

I - no primeiro dia útil de cada mês, a partir do
dia 111 de maio de 1990, o percentual de reajuste má
ximo mensal dos preços autorizados para as merca
dorias e serviços em geral;

11- no primeiro dia útil, após o dia 15 de cada
mês, a partir do dia 15 de abril de 1990, o percentual
de reajuste mlnimo mensal para os salários em geral,
bem assim para o salário mrnimo;

11I - no primeiro dia útil, após o dia 15 de cada
mês, a partir de 15 de abril de 1990, a meta para o
percentual de variação média dos preços durante os
trinta dias contados a partir do primeiro dia do mês em
curso.

§ 111 O percentual de reajuste salarial mrnimo
mensal estabelecido neste artigo será válido para o
ajuste das remunerações relativas ao trabalho presta
do no mês em curso.

§ 211 Os percentuais de reajuste máximo para
os preços de mercadorias e serviços em geral terão
como referência os trinta dias posteriores à data de
sua divulgação pelo Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento, observado o prazo mrnimo de trinta
dias entre os reajustes.
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I - resolver definitivamente sobre tratados, Senado Federal, 31 de janeiro de 1989; 1682
acordos ou atos internacionais que acarretem en- da Independência e 1012 da República. - Senador
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio Humberto Lucena, Presidente.
nacional;

11- autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

11I - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do PaIs, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sItio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executi
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede.

LEI NIl7.730, DE 31 DE JANEIRO DE 1989

Institui o cruzado novo, determina
congelamento de preços, estabelece re·
gras de desindexação da economia, e dá
outras providências.

Faço saber que o Presidente da República ado
tou a Medida Provisória nll 32, de 1989, que o Con
gresso Nacional aprovou, e eu, Huberto Lucena, Pre
sidente do Senádo Federal, para os efeitos do dispos
to no parágrafo único do art. 62 da Constituição Fede
ral, promulgo a seguinte lei:

Art. 111 Passa a denominar-se cruzado novo a
unidade do sistema monetário brasileiro, mantido o
centavo para designar a centésima parte da nova mo
eda.

§ 111 O cruzado novo corresponde a um mil cru
zados.

§ 22 As importências em dinheiro escre
ver-se-ao precedidas do slmbolo NCz$.

Art. 37. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 38. Revogam-se o Decreto-Lei nll 2.335, de
12 de junho de 1987; o art. 2.1ldo Decreto-Lei n1l2.462,
de 30 de agosto de 1988; o § 511 e a letra ado § 6ll ar
tigo 43; o artigo 46 e seu parágrafo único, ambos da
Lei nA 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e demais
disposições em contrário.



MEDIDA PROVISÓRIA NIl154, DE 16 DE MARÇO
DE 1990

(Convertida na Lei nQ 8. 030 de 30-4-1990)

Institui nova sistemática para rea
juste de preços e salários em geral, e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:

Art.1 1l Ficam vedados, por tempo indeterminado,
a partir da data de publicação desta medida provisória,
quaisquer reajustes de preços de mercadorias e servi
ços em geral, sem a prévia autorização em portaria do
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.

Art. 2.11 O Ministro da Economia, Fazenda e Pla
nejamento estabelecerá, em ato publicado no Dl6rio
OfIciai:

I - no primeiro dia útil de cada mês, a partir do
dia 11l de maio de 1990, o percentual de reajuste mé
ximo mensal dos preços autorizados para as merca
dorias e serviços em geral;

Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 30. Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente a Lei nA 8.030, de 12 de abril de
1990.

Brasllia, 1Ade março de 1991; 17Qll da Indepen
dência e 10311 da República. - FERNANDO COLLOR
- Zélia M. Cardoso de Mello.

MEDIDA PROVISÓRIA N1l32, DE 16 DE JANEIRO
DE 1989

(Convertida na Lei~ 7.730 de 31-1-1989)

Institui o cruzado novo, detennlna
congelamento de preços, estabelece re
gras de deslndexaçlo da economia, e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Cons .tuiçAo, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:
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O Presidente da República, faço saber que o Art. 111 Passa a denominar-se cruzado novo a
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin- unidade do sistema monetário brasileiro, mantido o
te lei: centavo para designar a centésima parte da nova mo-

Art. 111 Os preços de bens e serviços efetiva- eda.
mente praticados em 30 de janeiro de 1991 somente § 111 O cruzado novo corresponde a um mil cru-
poderão ser majorados mediante prévia e expressa zados.
autorização do Ministério da Economia, Fazenda e § 2A As importâncias em dinheiro escre-
Planejamento. ver-se-êo precedidas do sfmbolo NCz$.

§ 111 Os preços a que se refere este artigo são os Art. 2AFica o Banco Central do Brasil incumbido
fixados para pagamento à vista, em moeda. de providenciar a aquisição de cédulas e moedas em

§ 211 Considera-se preço à vista o preço Uquido, cruzados, bem assim a impressão das novas cédulas
após os descontos concedidos, na data referida neste e a cunhagem das moedas em cruzados novos, nas
artigo, quer seja resultante de promoção ou bonifica- quantidades indispensáveis à substituição do meio
ção. circulante.

§ 311 Nas vendas a prazo realizadas até 31 de ja- § 1AAs cédulas e as moedas em cruzados circu-
neiro de 1991, sem cláusula de correção monetária larão concomitantemente com o cruzado novo e seu
ou com cláusula de correção monetária prefixada, as valor paritário será de mil cruzados por cruzado novo.
parcelas remanescentes deverão ser ajustadas pelo § 2AAs cédulas impressas em cruzeiros e em
fator de deflação previsto no art. 27 da Lei nA 8.178, cruzados e as moedas cunhadas em cruzados perde-
de 10 de março de 1991. rão o poder Iiberat6rio e não mais terão curso legal,

§ 4AO Ministro da Economia, Fazenda e Plane- nos prazos estabelecidos em regulamento.
jamento poderá fixar normas para a conversão dos § 3AO Banco Central do Brasil, enquanto não
preços a prazo em preços à vista, com eliminação da impressas as novas cédulas e cunhadas as novas
correção monetária impUcita ou de expectativa inflaci- moedas, colocará em circulação cédulas com as
onária inclufda nos preços a prazo. mesmas caracterrsticas das atualmente em poder do

§ 511 Os atos do Ministério da Economia, Fazen- público, marcadas com carirl)bo de equivalência aos
da e Planejamento, que autorizem majoração de pre- valores em cruzados novos.
ços de que trata o caput deste artigo, deverão ser pu- ..
blicados no Diário OfIciai da União, acompanhados ..
de justificativa técnica.



Art. 64 Os reajustes de aluguéis previstos nos
contratos de locação de imóveis, em geral, serão efe
tuados, a partir de 111 de abril de 1990, de acordo com
o percentual de variação média dos preços de que
trata o inciso 111 do artigo 211•

Parágrafo único. Nos aluguéis contratados até a
data de publicação desta medida provisória, ocálculo
do respectivo reajuste terá por base os fndices pactu
ados, relativos aos meses anteriores a abril de 1990,
estabelecidos na conformidade da legislação perti
nente.

Art. 711 Os reajustes de mensalidades escolares,
devidas a partir de 111 de abril de 1990, serão calcula
dos de acordo com os percentuais de reajuste mfnimo
dos salários de qu~ trata o inciso 11 do artigo 211•

Parágrafo único. As mensalidades escolares
devidas até 31 de março de 1990 serão reajustadas
na forma da legislação aplicável.

Art. 811 O disposto nesta medida provisória apli
ca-se:

1-aos vencimentos, soldos e demais remunera
ções e vantagens pecuniárias dos servidores públi
cos, civis e militares, da Administração Pública direta
e autárquica, federal, estadual e municipal, inclusive
dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem assim aos
respectivos proventos de aposentadoria e as pen
sões de seus beneficiários;

" - aos salários e demais remunerações e van
tagens pecuniárias dos servidores das fundações e

.empresas públicas, sociedades de economia mista e
demais entidades controladas, direta ou indiretamen-
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11 - no primeiro dia útil após o dia 15 de cada mfnimo de trinta dias entre os reajustes de preço, as-
mês, a partir do dia 15 de abril de 1990, o percentual sim como o açambarcamento especulativo de esto-
de reajuste mfnimo mensal para os salários em geral, ques, sujeitam o infrator à suspensão automática,
bem assim para o salário mfnimo; pelo prazo de cento e oitenta dias, do direito de pleite-

111 - no primeiro dia útil, após o dia 15 de cada ar tratamento excepcional, nos termos do § 311 do arti-
mês, a partir de 15 de abril de 1990, a meta para o go 211..
percentual de variação média dos preços durante os Art. 511 A partir de 111 de abril de 1990, o salário
trinta dias contados a partir do primeiro dia do mês em mfnimo será reajustado automaticamente, a cada tri-
curso. mestre, sempre que a variação acumulada dos rea-

§ 111 O percentual de reajuste salarial mfnimo justes mensais dos salários for inferior à variação
mensal estabelecido neste artigo será válido para o acumulada dos preços de uma cesta de produtos bá-
ajuste das remunerações relativas ao trabalho presta- sicos, a ser definida em portaria do Ministro da Eco-
do no mês em curso. nomia, Fazenda e Planejamento, acrescida de um

§ 211 Os percentuais de reajuste máximo para percentual de 5%, a trtulo de incremento real.
preços de mercadorias e serviços em geral terão Parágrafo único. O percentual de reajuste auto-
como referência os trinta dias posteriores à data da mático a que se refere este artigo será igual à varia-
sua divulgação pelo Ministro da Economia, Fazenda ção acumulada dos preços da cesta de produtos bási-
e Planejamento, observado o prazo mfnimo de trinta cos, acrescida de um percentual de 5%, deduzidos os
dias entre os reajustes. aumentos mensais a que se refere o inciso 11 do artigo

§ 311 O Ministro da Economia, Fazenda e Plane- 2
11

•

jamento deliberará sobre pedidos de reajustes, em
caráter extraordinário, de preços especfficos, desde
que não seja comprometida a meta estabelecida para
a variação média dos preços a que se refere o inciso
111.

§ 411 A restrição aque se refere o parágrafo ante
rior não se aplica aos reajustes de preços autorizados
até 30 de abril de 1990.

§ 5ll O Ministro da Economia, Fazenda e Plane
jamento solicitará à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatfstica (IBGE) ou à instituição de pes
quisa de not6ria especialização, o cálculo de fndices
de preços apropriados à medição da variação média
dos preços relativa aos perfodos correspondentes às
metas a que se refere o inciso 111.

Art. 34 Aumentos salariais, além do reajuste mf
nimo a que se refere o art. 24 , poderão ser livremente
negociados entre partes.

Parágrafo único. Os aumentos salariais acima
do percentual de reajuste mfnimo aque se refere o in
ciso 11 do artigo 211 nao serão considerados na delibe
ração de ajuste de preços de que trata o § 311 do mes
mo artigo.

Art. 411 O descumprimento dos limites de reajus
te de preços e salários estabelecidos nos artigos 14 e
24 constitui crime de abuso do podereconOmico aque
se refere a Medida Provisória n"153, de 15 de março
de 1990.

Parágrafo único. Sem prejufzo das demais pe
nalidades, a prática de reajustes de preços acima dos
percentuais autorizados, o descumprimento do prazo
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te, pela União ou pelos Estados, Distrito Federal e
Municrpios;

111 - aos proventos de aposentadoria e às pen
sOes pagas pela Previdência Social.

Art. 911 O Ministro da Economia, Fazenda e Pla
nejamento baixará os atos que forem necessários à
execução desta medida provisória.

Art. 10. Ficam revogados o Decreto-Lei n' 808,
de 18 de maio de 1967, a Lei n' 7.769, de 26 de maio
de 1989, os artigos 111 a 711 da Lei n11 7.788, de 3 de ju
Ihode 1989, e o art. 2~da Lei n"7.789, de 3de julho de
1989, bem assim as demais disposições legais, de
caráter geral ou especial, que disponham sobre rea
juste de preços e salários em geral e as demais dispo
sições em contrário.

Art. 11. Esta medida provisória.entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasllia, 15 de março de 1990. -16S'lda Indepen
dência e 10211 da República. - FERNANDO COLLOR,
Bernardo Cabral, Zélia Cardoso de Mello,

DECRETO-LEI Nll 2.335,
DE 12 DE JUNHO DE 1987

(Revogado pela Lei no. 7.730, de 31-1-89)

Dispõe sobre o congelamento de
preços e aluguéis, reajustes mensais de
salários e vencimentos, institui a unidade
de Referência de Preços (URP), e dá ou
tras providências.

Art. 111 Ficam congelados, pelo prazo máximo de
90 (noventa) dias, todos os preços, inclusive os refe
rentes a mercadorias, prestações de serviços e tari
fas, nos nrveis dos preços já autorizados ou dos pre
ços àvista efetivamente praticados no dia 12 de junho
de 1987.

"§ 111 Os Ministérios da Justiça, da Fazenda e do
Trabalho, por meio de todos os seus órgãos, exerce
rão vigilância sobre a estabilidade de todos os preços
inclurdos, ou não, no sistema oficial dBIControle.

§ 211 Ficam os ministérios referidos no parágrafo
anteriorautorizados a celebrar imediatamente com os
governos dos Estados, Municlpios e Distrito Federal,
convênios para a fiel e eficaz aplicação deste decre
to-Iei, na defesa dos consumidores.

Art. 211 Após o congelamento de que trata o arti
go anterior, seguir-se-á a fase de flexibilização de
preços sob rigorosa observância das regras estabele
cidas neste decreto-lei.

Parágrafo único. O congelamento e os preços
vigentes na fase de flexibilização equiparam-se, para
todos os efeitos, ao tabelamento oficial.

DECRF:TO-LEI Nll 2.336,
DE 15 DE JUNHO DE 1987.

(Revogado pela Lei no. 7.730, de 31-1-1989)

Altera a Redação de Dispositivos do
Decreto-Lei nll 2.335, de 12 de junho de
1987.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, itens I e li, da Constitui
ção, decreta:

Art. 111 Os dispositivos adiante indicados no De
creto-Lei nll 2.335, de 12 de junho de 1987, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 111 Ficam congelados, pelo prazo máximo
de 90 (noventa) dias, todos os preços, inclusive os re
ferentes a mercadorias, prestação de serviços e tari
fas, nos nrveis dos preços já autorizados ou dos pre
ços à vista efetivamente praticados no dia 12 de junho
de 1987.

"
"Art. 311 ..

§ 111 A URP, de que trata este artigo, determina
da pela média mensal da variação do IPC ocorrida no
trimestre imediatamente anterior, será aplicada a
cada mês do trimestre subseqUente.

"..........................................................................
"Art. 6Il Na fase de flexibilização, os preços suje

itos a controle oficial poderão ter reajustes, para mais
ou para menos, em função das variações nos custos
de produção e na produtividade.

"
"Art. Sll ..
§ 411 O excedente a vinte por cento, de que trata

o parágrafo único do artigo 111 do Decreto-Lei nl1

2.302, de 21 de novembro de 1986, apurado com
base no IPC até o mês de maio de 1987, e nesta data
existente como crédito residual dos trabalhadores,
também será incorporado aos salários, vencimentos,
soldos, proventos e pensões, em seis parcelas men
sais, a partir do inIcio da fase de flexibilização de pre
ços."

"Art. 13. As obrigações contratuais pecuniári
as e os trtulos de crédito que tenham sido constitur
dos em cruzados no período de 1.11 de janeiro a 15
de junho de 1987, sem cláusula de reajuste ou de
correção monetária ou com cláusula de correção
monetária prefixada, serão deflacionados, no dia
do vencimento, dividindo-se o montante expresso



GABINETE DO MINISTRO

Portaria nQ 77, de 27 de abril de 2000

O Ministro de Estado do Planejamento, Orça
mento e Gestão, Interino, no uso das atribuições e
tendo em vista as reiteradas decisões do Tribunal
de Contas da União que determinaram a imediata
suspensão dos pagamentos das decisões judiciais
concessivas dos Planos Econômicos a saber Pla-

Dispõe sobre critério de reajuste de
vencimentos e salãrios do pessoal que
especifica, e dã outras providências.

O President~.da República , no uso da atribúi
ção que lhe confere o art. 55, itens 1,11 e 111, da Consti
tuição, decreta:

Art. 111. O reajuste mensal previsto no art. 811. do
Decreto-lei n11 2.335, de 12 de junho de 1987, ressal
vado o disposto no art. 211. deste decreto-lei, não se
aplica, nos meses de abril e maio de 1988, aos salári
os, vencimentos, soldos, proventos, pensões e dema
is remunerações:

I - dos servidores civis e militares da União, do
Distrito Federal e dos Territórios;

11 - dos integrantes dos Corpos de Bombeiros e
Policias Militares do Distrito Federal e Territórios;

111 - dos servidores do Poder Legislativo da
União; .

IV - dos servidores do Poder Judiciário e do Tri
bunal de Contas da União;

V - dos servidores do Poder Judiciário do Distri
to Federal e dos Territórios e do Tribunal de Contas do
Distrito Federal;

VI - dos servidores das autarquias, inclusive as
em regime especial, da União, dos Territórios e do
Distrito Federal;

VII - dos servidores de que tratam as Leis nOs
4.341, de 13 de junho de 1964, e 7.596, de 10 de
abril de 1987; e os Decretos-Leis nOs 2.363, de 21 de
outubro de 1987, e 2.382, de 9 de dezembro de
1987;

VIII - dos empregados, dirigentes e conselhei
ros de empresas públicas, sociedades de economia
mista, suas subsidiárias e controladas, fundações pú
blicas, empresas sob controle direto ou indireto da
União, e demais entidades cujo regime de remunera
ção não obedeça ao disposto na Lei n12 5.645, de 10
de dezembro de 1970;

"
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em cruzados pelo fator de deflação a que se refere DECRETO-LEI NII2.425, DE 7 DE ABRIL DE 1988
o § 1D. deste artigo.

§ 211 As obrigaçOes decorrentes de contratos
de seguros e de financiamentos rurais, agroindustri
ais e de empréstimos por.antecipação de receitas a
estados e municrpios, celebrados no perrodo a que
alude este artigo e para os fins nele referidos, terão
disciplina própria a ser definida pelo Conselho Mo
netário Nacional.

§ 311 O Conselho Monetário Nacional poderá al
terar e, a partir da data que fixar, tomar constante o
fator de deflação de que trata este artigo.

§ 411 Não se incluem no regime de deflação as
obrigaçOes tributárias, mensalidades escolares e de
clubes, associações ou sociedades sem fins lucrati
vos, dispensas condominiais e os pagamentos em
geral contra a prestação contrnua de serviços, for
necimento permanente de bens e os casos previs
tos no artigo subseqüente."

"Art. 18 .
11- no mês de julho de 1987, a média dos preços

observados de 16 de junho a 15 de julho, com os vi
gentes em 15 de junho de 1987, apurados consoante
o disposto neste artigo.

"Art. 19. O IPC, a partir de julho de 1987, será
calculado com base na média dos preços apurados
entre o inicio da segunda quinzena do mês anterior
e o término da primeira quinzena do mês de refe
rência."

Art. 211 No prazo de trinta dias, o Poder Executi
vo baixará decreto regulando o disposto no artigo 14
do Decreto-lei n1l 2.335, de 12 de junho de 1987, e no
artigo 411 do Decreto-Lei nll 2.322, de 26 de fevereiro
de 1987.

Art. 3D. O Poder Executivo republicará o Decre
to-Lei nD.2.335, de 12 de junho de 1987, com as alte
rações introduzidas por este decreto-lei.

Art. 411. Este decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 511 Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente o § 211. do artigo 14 do Decreto-Lei
nll. 2.335, de 12 de junho de 1987, passando o § 1D. a
parágrafo único.

Brasllia, 15 de junho de 1987; 16611. da Indepen
dência e 9gn da República.

JOSÉ SARNEY - José Fernando Cirne Lima
Eichenberg - Luiz Carlos Bresser Pereira - Almir
Pazzianotto Pinto - Anibal Teixeira de Souza.



LEI N.lI9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

Dispõe sobre o Plano Real, o Siste
ma Monetário Nacional, estabelece as re
gras e condições de emissão do real e os
critérios para convenção das obrigações
para o real, e dá outras providências.

CAPITULO 1/
Da Autoridade Monetária

Art. 611 O Presidente do Banco Central do Brasil
submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no inicio
de cada trimestre, programação monetária para o tri
mestre, da qual constarão, no mlnimo:

I - estimativas das faixas de variação dos princi
pais agregados monetários compatrveis com o objeti
vo de assegurar a estabilidade da moeda; e

11 - análise da evolução da economia nacional
prevista para o trimestre, e justificativa da programa
ção monetária.

§ 1.0. Após aprovação do Conselho Monetário
Nacional, a programação monetária será encami
nhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Se
nado Federal.

§ 211 O Congresso Nacional poderá, com base
em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, rejeitar a programação monetária
a que se refere o caput deste artigo, mediante decre
to legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu re
cebimento.

§ 3.0. O decreto legislativo referido no parágrafo
anterior fimitar-se-á à aprovação ou rejeição in totum
da programação monetária, vedada a introdução de
qualquer alteração.

§ 411 Decorrido o prazo a que refere o § 2.0. deste
artigo, sem apreciação da matéria pelo Plenário do
Congresso Nacional, a programação monetária será
considerada aprovada.

§ s.o. Rejeitada a programação monetária, nova
programação deverá ser encaminhada, nos termos
deste artigo, no prazo de dez dias, a contar da data de
rejeição.

§ 6A Caso o Congresso Nacional nao aprove a
programação monetária até o final do primeiro mês
do trimestre a que se destina, fica o Banco Central
do Brasil autorizado a executá-Ia até sua aprovação.

Aprova a Programação Monetária
relativa ao segundo trimestre de 2000.

(As Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação
(Mérito); e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54))

Art. 2.0. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Guilherme Gomes Dias

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o. 466, DE 2000

(Do Senado Federal)
PDS N.o. 71/00
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no Bresser, instituldo pelos Decretos nOs 2.335, de LEG/SLAçAO CITADA ANEXADA PELA
12 de junho de 1987 e 2.336, de 15 de junho de COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATlVOS-
1987, URP de abril e maio de 1988, Decreto-Lei nO CeDI
2.425, de 7 de abril de 1988, Plano Verão, institul
do pela Medida Provisória nO 32, de 15 de janeiro
de 1989, convertida na Lei n° 7.730, de 31 de ja
neiro de 1989 e Plano Collor, instituldo pela Medi
da Provisória nO 154, de 15 de março de 1990,
convertida na Lei n° 8.030, de 30 de abril de 1990,
e ainda, considerando a jurisprudência do Supre
mo Tribunal Federal no que tange à eficácia tem
poral dos pagamentos desses planos econômicos,
que encontra perfeita harmonia com as determina
ções daquela Corte de Contas, resolve:

Art. 1.0. Determinar à Secretaria de Recursos
Humanos, do Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, que proceda a imediata suspen
são de todos os pagamentos oriundos de decisões
judiciais concernentes aos planos econômicos
constantes do preâmbulo desta Portaria aos servi
dores da administração pública direta, autárquica
e fundacional.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0. É aprovada a Programação Monetária re

lativa ao segundo trimestre de 2000, com estimativas
das faixas de variação dos principais agregados mo
netários e as metas indicativas de sua evolução, nos
termos da Mensagem nll97, de 2000 (nll469, de 2000,
na origem).

Art. 2.0. Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 9 de maio de 2000. - Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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Programação Monetária para o segundo trimestre e para o ano de 2000

A. A economia no primeiro trimestre de 2000

123,3 124,4 124,4

121.1

124.5
123.2122,5 123.1

121.3 121,1 121,2

1. OProduto Interno Bruto (pm) expandiu-se 1,42% no quarto trimestre de
1999, relativamente ao trimestre
anterior, na série dessazonalizada
pelo Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatfstica (IBGE), refle
tindo os crescimentosde 2,55%na
produção industrial e de 1,3001Ó
nosserviÇQseacontraçãode 1,37%
naproduçãodosetoragropecuário.
No ano de 1999, a taxa de .:resci
mento do PIB atingiu 0,82%, ante
O,OS% em 1998,revelando desem
penho positivo de 8,99% no setor
agropecuário ede 1,07% no setor de serviços, enquanto o setor industrial retraiu-se 1,66%.

2. A produção industrial, segundo dados divulgados pelo IBGE e
dessazonaJizadospeloBanco Cen
tral, contraiu-se 0,69% em 1999,
na comparação com o ano anteri
or, respondendo'adecréscimosnos
setores de bens decapital, 8,57%,
e de bens de consumo, 3,15%,
enquanto a produção de bens in
termediários elevou-se 1,87%. No
m& de janeiro de 2000, a produ
ção industrial expandiu-se2,51%, i

comparativamente ao mês anteri
or, apresentando elevação em to
dos os segmentos, na série com ajuste sazonal.
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3. Ofaturamento real do comérciovarejistanaRegião MetropolitanadeSão
'Paulo (RMSP) decresceu 2,65%
em 1999, emrelação aoobservado
no ano anterior, segundo estatísti
cas da Federação do Comércio do
Estado de São Paulo (Fcesp),
dessazonalizadaspeloBancoCen
tral. Esse resultado foi fortemente
influenciadopelodesempenho das
vendas das concessionárias, pois .
com sua exclusão o faturamento
expandiu-se 4,16% no ano. Em
janeiro de 2000, a receita das ven
das no varejo reduziu-se 4,15%,
em relação ao mês precedente, e cresceu 3,96%, comparativamenteao mesmo mês do ano
anterior. Excluindo-se as vendas de concessionárias, o faturamento real decresceu 0,79%
no mês e elevou-se 6,1% em relação a janeiro de 1999.

4. Em 1999, embora a, inflação tenha se situado em patamar superior ao do
ano anterior, a trajetória desenha
da foi mais favorável que as ex
pectativas indicavam quando da
mudança do regime cambial. As
s~ o IPCA registrou variação de
8,94%,oIPC-Fipe,8,64%eoIOP
01,19,98%. Noprimeiro bimestre
de 2000, as elevações nos índices
depreços mantiveram a tendência
de desaceleração iniciada ao final
de 1999. No período, o IPCA
acumulou variação de 0,75%, en
quanto o IPC-Fipeeo IOP-DI ele-
varam-se 0,34% e 1,22%, naseqü&tciL Bm.dozemeses acumulados até fevereiro, o. IPCA,
oIPC-Fipe eoIGP·DI registrarIm variaçIo de ',86%,6,95% e 14,96%.
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5. A taxa dedesemprego aberto medida pelo IBGEatingiumédia de 7,56%,
em 1999, próxima a 7,6%
registrada em 1998. Em janeiro e
emfevereiro de2000, o desempre
go abertoalcançou7,63%e 8,16%,
comparativamente a 7,73% e a
7,51% nos mesmos meses em
1999. A elevação da taxa no pri
meiro bimestre, emrelação a igual

período do ano anterior, dect?rreu 4

do crescimento mais significativo
da População Economicamente
Ativa(PEA)quedapopulaçãoocu
pada, respectivamente 3,29% e 2,98%, embora tenha havido geração de empregos.

6. Os resultados fiscais obtidos em 1999explicitaram o esforço do governo
no atingimento das metas
estabelecidas, comefetivaconten
çãodos gastos públicos e elevação
da arrecadação. O Governo Fede
ral registrou receitas de R$ 211,2
bilhões e despesas de R$ 189 bi
lhões no ano. O superávit de
R$ 22,2 bilhões decorreu, princi
palmente, do crescimento DOnti

nal de 17,6% da receita do Tesou
ro Nacional, comparativamente à
arrecadaçãode 1998, desempenho
associado ao crescimento de 20,3% nas receitas administradas líquidas. As despesas do
Tesouro Nacional, por sua vez, diminuiram o equivalente a 1% do Pffi em relação às
realizadas no ano anterior, comdestaqueparaa redução das despesas de custeio e de capital,
que declinaram R$ 2,3 bilhões, evidenciando o esforço efetuado para a contenção das
despesas sob controle do Tesouro Nacional.
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7. ADívidaLíquidado SetorPúblico (DLSP) totalizouRS S16,6 bilhões em
dezembro, correspondente a 47%
do PIB, dos quais R$ 108,8 bi
lhões(9,9%doPIB)referiram-seà s
divida externa líquida. A dívida
interna líquida atingiu 37 t l% do
PIB, sendo 21,2% do PIB referen
tes ao governo central, 12,7% do
PIS, aos governos estaduais, 2%
do PIB, aos governosmunicipaise
1,2%do PIB,às empresasestatais.
Em comparação ao mês anterior,
houve redução de 0,8% do PIB na
DLSP, concentradana redução dadívida externa líquida. Emjaneiro, a DLSP situou-se em
RS 523,2 bilhões, equivalentes a 47,2% do PIB, sendo compostapor dívida interna líquida
deRS 416bilhões, 37,5%doPIS, edívidaexternalíquidadeR$ 107,2bilhões, 9,7%do PIB.

8. As Necessidadesde Financiamento do SetorPúblico (NFSP) registraram
superávit primário de R$ 31,1 bi
lhõesem1999,equivalentesa3,1%
dó PIB. Esse resultado deveu-se,
principalmente, ao superávit de
RS 29,1 bilhões do governo cen
tral, que respondeu por 93,5% do
superávitprimário total. Conside
radas as despesas com juros em
1999, que alcançaram R$ 127,2
bilhões, o resultado nominal das
NFSP foi deficitário em R$ 96,2
bilhões, correspondendoa 10,01%
doPIB. Nomês dejaneiro,osuperávitprimárioatingiuR$ 4,1 bilhões, enquanto oresultado
nominal foi deficitário em RS 2,7 bilhões.
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9. Odéficit comercial atingiu USS 1,2bilhão em 1999, ante USS 6,6 bilhões
em 1998. Esse resultado decorreu
da menor contração das exporta
ções, 6,1%, que alcançaram
USS 48 bilhões, relativamente à
das importações, 14,7%, que
totalizaram USS 49,2 bilhões. A
reduçãodas importações foi deter
minada, predominantemente,pela
diminuição na quantidade impor
tada, enquanto a das exportações
podeserexplicadapelas retrações
nospreços deprodutos agrícolas e
na demanda por produtos
manufaturados. No bimestre janeiro-fevereiro, as exportações e as importações situaram
se em USS 7,6 bilhões, superiores em 21,9% e 11,5%, respectivamente, às do mesmo
período do ano anterior.

10. Osaldodobalanço de pagamentos emtransações correntes foi deficitário
em USS 24,4 bilhões em 1999, o que representa contração de 27,5% relativamente ao ano
anterior. No primeiro bimestre de 2000, o déficit em transações correntes atingiu USS 2,2
bilhões, 33,3% inferior ao do mesmo período de 1999. Os principais determinantes dessa
redução foram ocomportamento das exportações, que elevaram-sede USS 6,2 bilhõespara
USS 7,6 bilhões, e a diminuição nas remessas de lucros e dividendos, que passaram de
USS 871 milhões para USS 98 milhões.

... -,. ......

----------

11. O fluxo líquido de investimentos estrangeiros diretos (IED) permanece
significativo, constituindo-se na
principal fonte de financiamento
do déficit em transações corren
tes. Em 1999, o ingresso líquido
de IED atingiu USS 30 bilhões,
valor 23% superior ao déficit em
transações correntes. Em janeiro
de 2000, o ingresso líquido de in
vestimentos estrangeiros diretos
atingiu USS 3 bilhões, enquanto
emfevereiro, USS 1,9bilhão, sen
do que os recursos vinculados a
privatizaçõesresponderamporcer-
cade3%do influxo nobimestre, enquantonomesmoperíodo do ano anterioressesrecursos
corrcsponderam a aproximadamente 65% do IED recebido.
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12. As reservas internacionais, no conceito de liquidez, situarãm-se em
US$ 36,3 bilhões emdezembro de
1999, atingindo US$ 38,4 bilhões
em. fevereiro de 2000, correspon
dentes a nove meses de importa
ções de bens. Essa acumulação de
resexvas revela a captação de re
cursos por meio da colocação de
bônus da República realizada no
período.

B. PoUtica monetária no quarto trimestre de 1999

13. Abasemonetáriarestrita, segundooconceitodemédiadossaldosdiários,
manteve-se no intervalo previsto pela Programação Monetária para o quarto trimestre,
situando"se em as 45,4 bilhões. A basemonetãria expandiu"se 19,6% no mês e 15,6% em.
12meses. As reservasbancáriastotalizaramR$ 18,1 bilhões, implicandoelevaçãode 12,1%
no mês e de 15% em doze meses. O papel-moeda em poder do público atingiu RS 27,3
bilhões, expandindo 25,2%, em dezembro, e 16%, em doze meses.

14. Abasemonetáriaampli. constituídape1aacumulaçãodabase restrita,
dos depósitos compulsórios em. espécie e dos títulos públicos federais fora do Banco
Central, atingiu R.$ 447,1 bilhões, em dezembro. O agregado cresceu 4,5% no mês,
refletindo elevaÇões de 29,7% na base restrita e de 4,2% nos saldos de títulos públicos do
Tesouro Nacional-e declinio de 7,5% no saldo de títulos do Banco Central fora da carteira.
Abasemonetáriasituou-senointervalodefinido pelaProgramaçãoMonetáriapara0quarto
trimestre de 1999, acumulando expansão de 26,9% em doze meses.

Quadro 1. R_ultados previstos pela programac;io monetária e
ocorridos no quarto trfm.....d. 1991 1/
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15. Os meios de pagamento (M1) atingiram RS 59 bilhões em dezembro, nõ
conceito de média dos saldos diá
rios, variando 17,9% no mês e
20,5% em doze meses, inserindo
se no intervalo previsto pela Pro
gramação Monetária. O saldo de
papel-moeda em poder do públi
co, as 23,6 bilhões, expandiu-se
25,1% no mês e 15,2% em doze
meses. Os depósitos à vistaatingi
ram RS 35,5 bilhões, o que signi
ficou elevação de 13,5%, no mês,
e de 24,3% acwnulados em doze
meses. Destaque-se que o comportamento dos meios de pagamento foi consistente com as
projeções para o quarto trimestre, que considermam, inclusive, a monetização associada a
dificuldades computacionais do sistema bancário ao final do ano.

16. O agregado monetário mais amplo (M4), que alcançou RS 550,2 bilhões
em dezembro, cresceu 1,8% no mês, obedecendo ao intervalo previsto pela programação
Monetária para O trimestre. Em doze meses, o agregado ampüou-se 21,4%.

17. Asoperações comtítulospúblicos federais no quarto trimestre, incluindo
as operações de ajuste de liquidez efetuadas pelo Banco Central, foram expansionistas em

R$ 14,8 bilhões. Nomercado primário, verificou-scexpanslodeRS19,8bilhões, resultante
da colocação líqUida de RS 3,9 bilhões em títulos do Tesouro Nacional e do resgate líquido
de R$ 23,7 bilhões em títulos do Banco Central. No mercado secundário, as operações com
titulos tiveram impacto contracionista de RS S bilhões.

18. O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) manteve a
meta da taxa de juros Selic em 19% ao longo do quarto trimestre. A postura cautelosaem
outubro foi justificada pelo choque adverso sobre as expectativas quanto ao ajuste fiscal
quando da decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a
cobrança da contribuição previdenciáriados inativos da União e o aumento progressivo da
aliquota de contribuição dos funcionários da ativa. Em novembro c dezembro, o Copom
atuouno sentido de impedir a persistencia do choque de oferta relativo à elevac;io do custo

do petróleo, considerando as incertezas quanto à evoluçio dos preços administrados no
próximo ano.
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19. A meta monetária indicativa para o mês de dezembro, acordada com o
Fundo Monetário Internacional (FMI), relativa ao teto para o Crédito Doméstico Líquido
(CDL) - diferençaentreabasemonetáriaeasreservasinternacionaislíquidas-foi cumprida,

situando-se abaixo do teto em R$ 12,2 bilhões.

c. Política monetária no bimestre janeiro-fevereiro de 2000

20. A basemonetáriarestritaalcançouR$ 42,2bilhõesemfevereiro, conceito
de média dos saldos diários. A contração de 7,8% do agregado no mês reflete a influência
sazonal. Em doze meses, verificou-se crescimento de 7,7%. O papel-moeda emitido e as
reservas bancárias alcançaram, respectivamente, RS 24,3 bilhões e RS 17,9 bilhões,
registrando reduções de 8% ede 7,4%. Nos últimos 12 meses, as variações atingiram 8,7%
e 6,5%, nessa ordem.

21. A base monetária ampliada situou-se em R$ 466,3 bilhões em fevereiro.
O agregado, que cresceu 1,43% no mês, acumulou expansão de 16,1% em 12 meses.

22. Osmeios depagamento(MI) atingiramR$ 54,5bilhões, em fevereiro, no
conceito de média dos saldos diários, com variação de -6,3% no mês e de 12,6% em 12
meses. O papel-moeda em poder do público e os depósitos à vista situaram-se em R$ 21,1
bilhaes e R$ 33,3 bilhões, respectivamente. O saldo do papel-moeda em poder do público
decresceu 7,9% no mês, enquanto o dos depósitos à vista declinou 5,2%. Nos últimos 12
meses, as variações alcançaram 8,5% e 15,3%, respectivamente.

Q....ro 2. R.ultados previstos pela programaçlo monetária para o primeiro
trfmHb'e de 2000 e ocorridos no periodo janeiro.fevereiro 11

1,1

18,1

21.2

1'.........10 úIIlIlO"*«Io lIIriDdD-
"PMIoc*c:ulodle~ f*IlI'IIl.IIiI CIlI........Oponlo/Mdlo..~
JIMfdIIàlllldaanaa"llIIIIa do UIlIma mia do perIodo.
41..... l1li l1m.....

23. O saldo do agreg8do monetário mais amplo, M4, atingiu RS 572,1 bilhões, com
'cracimento de 2% no mês, sendo que a rel~ M4IPIB alcançou 51,2%, ante 50,6%
refezenres ajaneiro. Nos últimos 12 meses, o ,agregado cresceu 21,2%.
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24. As operações com títulos públicos federais no bimestre janeirolfevcreiro
apresentaram resultado contraeionista de RS 9,9 bilhões. No mercado primário, observou
se expansão de R$ 3 bilhões, advinda dos resgates líquidos do Bábco Central, RS 8,6
bilhões, cdaemissão líquidade RS 5,6 bilhões de títulos do Tesouro Nacional. No mercado
secundário, as vendas líquidas alcançaram R$ 12,9 bilhões.

25. No bimestre janeiro/fevereiro, o Copam decidiu pela estabilidade da
meta para a taxa de juros Selic, mantendo-a em 19% a.a. Desde março de 1999, o Copam
estabeleceu a seguinte trajetória para a meta da taxa Sclic:

~rtI:~:t~ .~, .. , .-, ~ .. ~ ", . \

'4.1.1. · 45.0

· 24.3.1. 42,0

· 5.4.1. 38,5.
14.4.1. - 34.0

· 28.4.1. 32.0

· 7.5.1. 2l1.5

· 12.5.1_ 27.S

18.5.1. I - 23,5

· 8.8.1ll99 22,0

23.e.1l1ll1 - 21.0

21.7.1. I · 111.5

1.1.1. - 1l1.5

22.8.1. - 11,0

11.10.1. - 1l1.0

10.11.1. I · 1e.o

15.12.1. - 1e.o

111.1.20llO - 1l1,Q

1l1.2.2OllD - 111.0

22.3.2OllD - 111,0
..

D. Penpeetivu para o segundo trimestre e para o ano de 1000

26. Em 1999, o desempenho do PIB, principalmente no segundo semestre,
superou aa expectativas vigcdtcs no inicio do ano. Nesse sentido, a expansão de 1,4% do
pm,no quarto trimestrede 1999, relativamenteao trimestreprecedente,nasériecomajuste
sazonal, confirmouatendênciade c1cvaçiodoníveldeatividade, sinalizadaprincipalmente
pela estatistices vinculadas à indústria. No primeiro bimestre de 2000, os principais
indicadores relativos 10 consumo e ao investimento sinalizam a continuidade da recupera
çio veriíicada no último trimestre de 1999.

27. Entreos fatores quefavorecem aevolução recentedestaeam-seacontinua
melhoria das condições de crédito, principalmente do vinculado ao comércio, e as
expectativas mais positivas com relação às condições econômicas, por parte dos agentes.
NCIIe 1CDtido, a conjunturamais estável, emquadro demanutenção da taxa básicade juros
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no menor nível desde a introdução do Plano Real, em paralelo às medidas espeCíficas
adotadas pelaAutoridade Monetária, têm contribuído paraa redução do diferencial entreas
taxas ativas e passivas praticadas no sistema financeiro. Dessa foona, a continuidade no
declínio do custo do crédito, em ambiente de estabilidade de p~_s, contribui para a
consolidação da tendênciaascendente dasvendas aprazo, exercemiõ efeitos expansionistas
oo~rodaa~oom~ .

28. Amanutenção do grau de austeridade fiscal em2000 atuarápositivamen
te no fortalecimento dos fundamentos macroeconômicos daeconomia"brasileira, àmedida
que ddrerá conduzir à obtenção de resultados primários compatíveis com a formação de
poupança interna em patamar adequado ao processo de crescimento sustentado. Esse
comportamento,em cenário deestabilidadeeconômicaereduçãogradual das taxasdejuros,
levaráa menornecessidade de financiamento do setorpúblico ao longo do ano, permitindo
a reduçio consistente da relação divida públicalPIB.

29. As perspectivas para o setor externo são bastante positivas. A evolução
favorável das exportações de bens e serviços não-fatores tem contribuido para minimizar
as pressões d~rrentes das transferências de renda para o exterior. Conseqüentemente, o
déficit em transações correntes acumulado em 12 meses persiste em trajetória decJiDante,
colaborando para a estabilização da necessidade de financiamento externo. As atuais
condições de captação de crédito externo permitem que os dispêndios comjuros permane
çam próximos ao patamar atual e que se verifique redução do serviço da 4fvida, ainda que
haja tendência de crescimento do endividamento, o que se contrapõe à esperada elevaçio
das remessas de lucros e dividendos, decorrente do crescimento do estoque d~ ihvestim.en-

,',
tos estrangeiros diretos. Destaque-se que a sustentação dos expressivo~l influxos de
investimentos diretos, em contexto de desaceleração do programa de'" privatizações,
explicita a percepção favorável da comunidade financeira internacional em relação ao
potencial da economia e à condução eficiente da política. econômica. brasileira.

30. No primeiro bimestre deste ano, dissiparam-se as pressões inflacionárias presentes nos
últimos meses de 1999. Os índices gerais de preços apresentaram desaceleração desde
dezembro, refletindo o impacto favorável dos preços agrícolas sobre os índices de preços
ao atacado. Os índices de preços ao consumidor apresentaram o esgotamento de pressões
sazonais vigentes em janeiro, assumindo nítida trajetória de desaceleração a partir de
fevereiro. Nesse cenário, não se vislumbram, no primeiro semestre, fatores que possam
alterar o movimento descendente da taxa de inflação, à exceção do impacto do reajuste
recente dos combustíveis, a ser captado pelos índices de preços no mês de março.
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E. Metas indicativas da evolução dos agregados monetários para o segundo trimestre
e para o ano 2000

31. A programação dos agregados monetários para o segundo trimestre de
2000 é consistente com a atual sistemática de metas para a inflação, considerando ainda
cenário provável de comportamento para a renda nacional, para as operações de crédito e
para as taxas de juros.

32. Asprojeções dosmeiosdepagamento (papel-moedaempoderdo público
mais depósitos à vista) representam intervalos compatíveis com as metas para a inflação e
demais fatores que condicionam o seu comportamento, destacando-se a renda nominal, as
operações de crédito e os eventos que provocam alterações na alocação da poupança
financeira. A variação em 12 meses da média dos saldos diários do referido agregado foi
estimada em 22,3%, em junho, e er.'\ 16%, em dezembro de 2000.

Quadro 3. Programação monetária para 2000 11

M1 31 51,1-59.9 22.3 63.0- 73.9 18.0
8Me restrita 31 35,4-041,11 S2 04S2-S3.1 U
a... ampliada 41 45U-535.1 23,8 '*llO.O - 575,2 19.1
M4 41 555.5 - 652.1 21.0 -.a. 702.'* 18,2

1/1W1rHe ao último rntI do perIodo.
2JPnodIc:ulD di YIIIiIIçIo J*l*IIUIl c:onsId....... opcnjD médlo dai pnIYlI6M.
31 doa~ la diU UlIla cio mb.
41 ." ftm di perIodo.

33. As projeções de expansão dos meios de pagamento, superiores ao
crescimento previsto para a renda
nominal, decorrem do provável
aumento de recursos transitando
em contas COITeDte8, provocado
peloincremento esperado dasOpe- ,
rações de créditu. Assim, a rnzio
entreMl ePIB tenderá ase e1e\'ar
nos próximos meses.

,

'" ~~-.~:;;7:;·;'~::,,'J" .,'i.', E):,;~:c:: '., .,;~~'" ,',
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F'nljIl;tO -.,
til\.. ...~

34. Apartirdo componamento previsto paraademandapormoeda, inclusive
para as parcelas mantidas como
papel moeda e como depósitos à
vista, econsiderando-se a redução
dasalíquotasderecolhimentocom
pulsório sobre recursos à vista,
projeta-se crescimento em 12 me
ses para o saldo médio da base
monetária (papel-moeda emitido

mais reservas bancárias) de 5,2%
emjunho, ede8,2% em dezembro
de 2000.

PrajIçIO "

35. As projeções da base ampliada (uma medicu da dívida monetária e
mobiliária federal), que pressu
põem a neutralização dos fatores
condicionantes de impacto não
desejádo na basemonetária restri
ta, refletem, como fatores
expansionistas, o crescimento
vegetativo resultante da sua atua
lização em regime de competên
cia, bem comoas emissõesespeci
ais de títulos, esperadas principal
mente em função do programa de
reestruturação de dividas estadu
ais emunicipais. Como fatores contracionistas, deve-se destacaro processo de ajuste fiscal
e o programa de privatizações. Deste modo, estima-se para esse agregado monetário,
variação em 12 meses de 23,6% emjunho, e de 19,1% em dezembro de 2000.

36. Paraosmeiosdepagamento emseuconceitomais amplo -corresponden-
teao M4- asprojeções estão influ
enciadas pelas expectativas de re
cuperação das operações de crédi

to. Tal expectativa decorre de ce
nário de crescimento baseado em ç.

dispendio privado, com controle
do déficit nominal do setor públi
co. Assim, projeta-se crescimento 1

em 12 meses do M4, emjunho, de .'21%, e em dezembro de 2000 de
'18,2%.
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37. A proporção entre o M4 e o PIB deverá apresentar crescimento ao longo
do ano 2000, consistente com o
comportamento esperado para os
respectivos agregados. r~~ .

.- ~~

~lIl.-.,If'A-......,..1 PrnjeçIo ~ ~
I ,

I ,~

I;
i

38. A evolução dos agregados monetários é resumida no quadro a seguir,
onde são apresentados os valores ocorridos no ano de 1999 eno bimestrejaneiro/fevereiro
de 2000, bem como os valores previstos para o segundo trimestre e para o ano de 2000.

Quadro 4. Evolução dos agregados monetários 11

1/núl .80 c:iIln'IQ".do período.
2J Proll.
31 Poneo rMdiO _ prevIe6eL

41....daII"- noa c:tIU tIteiI do ma.
5/ 8eldoI em fim de J)eriodo.
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39. A evolução dos diversos multiplicadores, implícita na programação
monetária, é resumida no quadro a seguir:

Quadro 5. Multiplicador monetário 11

M1 1Sue restrilII :11

RN.1lMcáIIU Jdep.vIIta :11

PapeHnclldli I M1 li

M41 Sue MlPlIIdI <li

11 JWere.ee 110 último rn6lI do penado.
VPrajeçIo.
31 M6dlII doa Aldol nclI dlU útN do 11I6I•
.,SaIdoI em fim de perlodo.

-4.4

-7,7

-3.6

4.4

-3.5

-2.1

7,2

-17.7

2,0

-0,8

40. Aelevação nomultiplicadordabasemonetáriarestrita, observadaapartir
de outubro último, assim como a
nova elevação, esperada a partir
de abril, são decorrentes das redu
ções das alíquotas de recolhimen
tos compulsórios sobre recursos à
vista.

41. O multiplicador da base ampliada apresentou redução em dezembro,
determinada pela troca de passi
vos estaduais por títulos federais,
no âmbito do PROES. Ao longo
do corrente ano não se esperaalte
rações significativas em tal rela
ção, haja vista que tanto a base
ampliada quanto o M4 deverão
apresentar ritmos de crescimento
semelhantes, embora por razões
distintas.



26812 Quarta-feira ~4

Resumo das projeções

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

Quadro 1. R.ultadol previstos pela programaçio monetária e
ocorridos no quarto trimestre d. 1999 11

M1

Buene~m~ ~~

Bue ampliada IJ 23,3

M4 IJ 504,2 - 591.9 ~.S1

11 FWere-u .a iIItImo mta do periado.
2J Para o cálcu60 das varillç6M~ eonaldera-H o pontO médio daPNY~
31 M6cIIa doIlIIdOI nela dia UteiI do úIUmo m6I do periodo•
., 8alca em fim de perIodo.

Quadro 2. Resultados pnIVIstos pela programac;io monetária para o primeiro
trtmestre d. 2000 • ocorridos no periodo Janeiro.fevereiro 11

M1
B888 restrita ~

B8H ampliada IJ

M44/

SO.4-SS1.2

38,4-45.1

417.2-48U

528.8 - 520,8

11 Refln.M 80 último ma do periQdo,
1) Pata o cálculo da variIIc;6M percentuaIa COI'lIIderHe o ponto rMello da~
31 M6dla doi uldoe noa dia c:nela do úIUmo ",.. do perícdo.
~8IldoI em ftm di periodo.
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M1 31 51.1-59.9 22.3 63.0-73.9 16,0

Bue restrttI 31 35.4-41.5 5.2 4S,2-S3.1 8,2

Sue ampliá 4/ .css.a -535.1 23,11 4110.0 - 575.2 19.1
M44/ 555.5 - 652.1 21.0 5lll1,3-702.4 18.1

11 fWIre.M m lWmo rntI do perlado.
21~ o '*:uIo da vartIIr;Io perCMlUII COI.........o pomo "*110 da prwvII6eI.
31 M6dIa daUIdoa noe dia úIIIa dO mtI.
41 SIIIdoI em ftm de perfodo.

Quadro •• Evoluçio do. agregados monetário. 11

M1
a.. reetrftII 4/

BMe ampliada
M4 S1

1/1W1nHem úIIlmo m6I do periodo.
21 PIajIçio.
31 PonID médioda pmII/leL
41 M6dIa doa UIdoa noa dia úIIIa do m61.
5/ SIldaI em fInl de periodo.

Quadro 5. Multiplicador monetário 11

M1I8Me...... .w 1.300 4,3 1.2111 ·U 1Ma 11.2 1. 7:J. !

~/dep.viIla ~ 0.510 -7,5 0.537 -7.7 0,412 .211.4 OMO -11.7

PIpIknoIda/M1" o.• ....4 o,. -3.1 0,310 -U dA07 2.0
M4/SIM MIlIlIIIda 41 1,231 ....4 1.227 4.4 1,2'11 -2.1 1.221 .0.1

11 RefIrHe 10 Ultimo m6I do periado.
21 PftlIeÇio.
31 M6dI8 doe lIIIdoI nos dia úteis do m61.
41 SIIIdoI em fim de perfodo.
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Identificação SF PDS 71 /2000

Autor

Ementa

Última Ação

Tramitação

COMISSÃO - Comissão de Assuntos Econômicos

Aprova a programação monetária relativa ao segundo trimestre de
2000.

Data: 03/05/2000 Local: (SF) ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA
- PlENÁRIO
Status: APROVADA (APRVD)
Texto: Anunciada a matéria. Aprovado sem debates, com voto
contrário do Bloco de Oposição. À CDIR para redação final. Lelura
do Parecer nO 401/2000-CDIR, Relator Senador Nabor Júnior,
oferecendo a redaç80 fim~1 da matéria. Aprovada a redação final. À
C8mara dos Deputados. A SSCLS com destino à SSEXP.
Encaminhado em 03/05/2000 para (SF) SGM - SECRETARIA GERAL
DA MESA

MSF 00097/2000

• 07/04/2000 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PlEG
Este processo contém 21 (vinte e uma) folhas numerados e
rubricadas. ASGM.

• 07/04/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
AGUARDANDO LEITURA (AGLEIT)
Encaminhado ao Plenário.

• 07/04/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

A Presidência comunica ao Plenário o seu recebimento. À CAE,
em regime de urgência, tendo em vista o § 20 do art. 60 da
lei nO 9.069/95.

• 10/04/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
O Presidente da Comisdo designa o Senador Bello Parga
relator da matéria.

• 24/04/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Oevolvldo nesta data minuta de relatório do Senador Bello
Parga favorível nos termos do PDL que apresenta. Cópia
anexada ao processado, matéria pronta para !?Suta.

• 26/04/2000 COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS - CAE
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR FAVORÁVEL
NOS TERMOS DO PDS QUE APRESENTA. VOTA VENCIDO O
SENADOR JOSé EDUARDO DUTRA. ABATÉM-SE DE VOTAR A
SENADORA HELOÍSA HELENA. À SSCLSF.

• 26/04/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA (AGLEIT)
Anexei, fls. 36, conforme legislação citado. Encaminhado ao
Plenário par2l leitura.

• 27/04/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

10:00 - leitura do Parecer nO 362/2000-CAE, Relator Senador
BeIJo Parva, favorável nos termos Projeto de Decreto
leglslZltlvo nO 71/2000, que oferece. ATA.
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• 27/04/2000 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Este processo foi tran~formadono PDS 00071 2000, orlginár!c
da MSF 000972000. A SSCLSF.

• 27/04/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Apresentado como conclusão do Parecer nO 362/2000-CAE,
lido anteriormente. A matéria, constará da pauta da sessão
deliberativa ordinária da próxima terça-feira, dia 2 de maio,
oportunidade em que poderão ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão. À SGM.

• 27/04/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
28.04.2000, nos termos do art. 172, lI, "d", do Regimento
Interno. Discussão, em turno único.

• 28/04/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Anunciada a matéria. Discussão encerrada, sem debates,
ficando a votação adiada para próxima sessão deliberativa
ordinária. À SGM.

• 28/04/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOO)
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
02.05.2000. Votação, em turno único.

• 02/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Apreciação adiada em virtude do término do prazo regimental
da sessão. À SGM.

• 03/05/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
03.05.2000. Discussão, em turno único.

• 03/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

APROVADA (APRVD)
Anunciada a matéria. Aprovado sem debates, com voto
contrário do Bloco de Oposição. À CDIR para redação final.
Lelura do Parecer nO 401/2000-CDIR, Relator Senador Nabor
Júnior, oferecendo a redação final da matéria. Aprovada a
redação final. À Câmara dos Deputados. À SSCLS com destino
à SSEXP.

• 04/05/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Procedida a revisão da redação final. À Subsecretaria de
Expediente.

• 04/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste org!o ás 11:46 hs.

• 04/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.

• 04/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO I,.EGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revisão dos aut6grafos. À Subsecretaria de
Expediente.

• 04/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste 6rglo, às 19:15 horas.
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OFfclO NA 794 (SF)

Brasflia, 9 de maio de 2000.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Camara dos Deputados
EsslPds 00-071

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Camara dos Deputados, o
Projeto de Decreto Legislativo nA 71, de 2000, que
"aprova a Programaçao Monetária relativa ao segun
do trimestre de 2000".

Esclareço, por oportuno, que a matéria tramitou
nesta Casa nos termos do § 2.ll do art. 6.ll da Lei nA
9.069, de 29 de junho de 1995, verbis: "O Congresso
Nacional poderá, com base em parecer da ComissAo
de Assuntos EconOmicos do Senado Federal, rejeitar
a programaçao monetária a que se refere o caput
deste artigo, mediante decreto legislativo, no prazo
de dez dias a contar do seu recebimento".

Atenciosamente, - Senador Nabor Júnior, Pri
meiro-Secretário, em exercfcio.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO
NA 467, DE 2000

(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Estabelece consulta plebiacitiria
sobre o aborto, unilo civil e prlslo per
pétua por ocasllo de elelç6es gerais.

(Apense-se ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nll 463, de 2000)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.ll Submeter-se-á à consulta plebiscitária a

permissAo legal do aborto e da união civil entre pes
soas do mesmo sexo e, ainda, da adoça0 da pena de
prisêo perpétua.

Art. 2AO plebiscito será executado pela Justiça
Eleitoral por ocasião das eleiçOes do Presidente da
República e do Poder Legislativo federal, em 2002.

Art. 311 Ao Tribunal Superior Eleitoral caberá a
regulamentação e execução da consulta, concomi
tante com as eleiçOes majoritária e proporcional, nos
termos do art. 2A.

Art. 411 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Justlficaçlo

Faz-se inadiável, pela relevtmcia e urgência do
terna que se tomou objeto de preocupaçAo da socie
dade brasileira, buscar-se a consulta plebiscitária
para que haja uma manifestação concreta do povo

quanto à permissão do aborto ou da união civil entre
pessoas do mesmo sexo e, também, sobre a adoção
da prisão perpétua.

A simples menção das duas primeiras questões
- aborto e união civil- desanda em polêmica intermi
nável, com seguidores pró e contra, enquanto a Na
ção permanece perplexa sem um norte legal e afirma
tivo por essa ou aquela tese.

A violência urbana ou rural, de outro lado,
tem-se demonstrado incontrolável, mercê de uma es
trutura onde a sanção penal, no seu quadro atual,
mostra-se insuficiente para, como poder dissuasivo,
impedir o cometimento e a proliferação do crime.

O Brasil precisa de manifestação concreta so
bre a aplicação da pena de prisão perpétua, como
meio eficiente de afastar definitivamente o delinqüen
te perigoso do meio social.

Com o apoio dos nobres colegas, que invoco e
tenho como certo, apresento este Projeto de Decreto
Legislativo objetivando que se vá ao poder legitima
dor do povo para que este, soberanamente, expresse
sua aprovação ou rejeição quanto ao aborto, a união
civil entre pessoas do mesmo sexo e, ainda, sobre a
prisão perpétua.

Sala das SessOes, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Inocêncio Oliveira.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIl469,
DE 2000

(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Susta os efeitos do inciso 11, do arti
go 2ll, da Lei nll 9.849, de 26 de outubro de
1999, que altera o inciso I, do art. 4ll, da
Lei nll8.745, de 9 de dezembro de 1993,
que dispõe 80bre a contratação por tem
po detenninado para atender à necessida
de temporária de excepcional interesse
público, especificamente no que diz res
peito a contrataçlo de mlo-de-obra quali
ficada para combate a surtos endêmicos"

(As ComissOss de Seguridade Social e
Farnflia; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça
e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1A Ficam sustados os efeitos do inciso li, do

artigo 2.ll, da Lei nll 9.849, de 26 de outubro de 1999,
que altera o inciso I, do art. 411 da Lei nA 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, no que dispõe sobre a contrata
çAo por tempo determinado para atender à necessi
da-º~_~mporária de excepcional interesse público,
especificamente no que diz respeito a contratação de



Art. 411 As contrataçOes serao feitas por tempo
determinado e improrrogável, observados os seguin
tes prazos máximos:

I - seis meses, no caso dos incisos I e 11 do art.

LEI N1l8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993.

Dispõe sobre a contratação por tem
po determinado para atender à necessi
dade temporária de excepcional interes
se público, nos termos do inciso IX do
Art. 37 da Constituição Federal, e dá ou
tras providências.
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mao-de-obra qualificada para combate a surtos endê- V - com fundamento no art. 5il, § !D-, da Lei nQ

micos. 9.032, de 28 de abril de 1995, poderão, excepcional-
Art. 2il Este decreto legislativo entra em vigor na mente, a partir de 28 de junho de 1997, ser prorroga-

data de sua publicação. dos ou renovados, até o limite de quatrocentos pres
tadores de serviços, e com vigência até 31 de dezem-

Justificação bro de 1998.
O constante uso de medidas provisórias por ..

parte do Poder Executivo vem usurpando as atribui- .
ções constitucionais do Congresso Nacional, sendo
que, em muitos casos, viola direitos e garantias cons
titucionais que constituem cláusulas pétreas de nossa
Lei Maior. Esse é o caso do dispositivo que se preten
de sustar com o presente decreto legislativo. A referi
da norma, fruto de uma medida provisória, desconhe
ce o direito adquirido de milhares de trabalhadores,
além de ferir a Constituição Federal.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Nelson Pellegrino, PT - BA.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS

CeDI

LEI N2 9.849, DE 26 DE OUTUBRO DE 1999

Altera os arts. ~, 311, 4!1, 52, 6!1, 711 e 9!1
da Lei nll 8.745, de 9 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a contratação por
tempo determinado para atender à neces
sidade temporária de excepcional interes
se público, e dá outras providências.

Art. 211 Os contratos por tempo determinado, ce
lebrados:

1- com fundamento no art. 17 da Lei nll 8.620,
de 5 de janeiro de 1993, poderão ser prorrogados por
doze meses;

1\ - para combate a surtos endêmicos, de que
trata o art. 2il, inciso 11, da Lei nIl8.745, de 1993, pode
rão ser, excepcionalmente, prorrogados até 30 de ju
nho de 1999;

11I-para atividades de análise e registro de mar
cas e patentes pelo INPI, de que trata o art. 211• inciso
VI, atrnea c, da Lei nil8.745, de 1993, poderão ser, ex
cepcionalmente, prorrogados até 31 de dezembro de
1997;

IV- pela Fundação Nacional de Saúde, para ati
vidades especificas da saúde indrgena no Distrito Sa
nitário Yanomami, com fundamento nos arts. 232 a
235 da Lei n1l 8.112, de 11 de dezembro de 1990, vi
gentes em 15 de abril de 1997, poderão ser prorroga
dos até 30 de junho de 1999;

11- até vinte e quatro meses, nos casos dos inci
sos 11I e VI, aUneas b e e do art.211;

* Inciso /I com redação dada pela Lei na 9.849, de
26-10-1999.

11I- doze meses, nos casos dos incisos IV e VI,
alfneas c, d e f, do art.211;

* Inciso 11I com redaç!o dada pela Lei na 9.849, de
26-10-1999.

IV - até quatro anos, nos casos dos incisos V e
VI do art. 21l•

§ 1il Nos ca~os dos incisos III e VI. atrnea b, do
art. 2il, os contratos poderao ser prorrogados desde
que o prazo total não exceda vinte e quatro meses.

* § 111 com redação dada pela Lei nll9.849, de 26-10-1999.
§ 211 Nos casos dos incisos V e VI, atrnea a, do

art. 211, os contratos poderão ser prorrogados desde
que o prazo total não ultrapasse quatro anos.

• § 211 acrescido pela Lei na9.849, de 26-10-1999.
§ 311 Nos casos dos incisos IV eVI, aUneas e e f,

do art. 211, os contratos poderão ser prorrogados pelo
prazo de até doze meses.

• § 3fl acrescido pela Lei na 9.849, de 26-10-1999.
§ 411 Os contratos de que trata o inciso IV do art.

211, celebrados a partir de 30 de novembro de 1997 e
vigentes em 30 de junho de 1998, poderão ter o seu
prazo de vigência estendido por até doze meses.

* §.fi acrescido pela Lei na 9.849, de 26-101999.
§ 511 No caso do inciso VI, alfnea g, do art. 211, os

contratos poderão ser prorrogados desde,que o prazo
total não ultrapasse oito anos.

*§ fP acrescido pela Lei na 9.849, de 26-10-1999.



Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

A disciplina do funcionamento das Comissões
Parlamentares de Inquérito mostra-se de extrema ne
cessidade em razão da freqoência com que estas têm
sido instaladas e do estado de anomia em que se
acha a matéria. O Regimento Interno da Casa é omis
so quanto a essa regulamentação. Nessas condi
çOes, adequada se mostra a apresentação do ante
projeto de resolução em epfgrafe, que acrescenta dez
incisos ao art. 36 do Regimento Interno desta Casa.

. Nesse intento regulamentador, o presente pro
jeto realça o caráter público das audiências realiza
das nas ComissOes Parlamentares de Inquérito e dis
ciplina seus atos intimatórios. Fixa a necessidade de
se explicitar no mandado intimatório a condição em
que o intimado deverá prestar esclarecimentos e pro
cura estabelecer normas para a condução coercitiva
de depoentes recalcitrantes. Declara o reconheci
mento do direito à não autoincriminação, regula a par
ticipação do advogado nos atos processuais e tam
bém a incomunicabilidade dos depoentes. Garante,
por fim, o respeito à dignidade pessoal dos depoen
tes, resgatando do vazio litúrgico a prática de atos ne
cessários às investigaçOes parlamentares.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEG/SLATlVOS

CeDIN

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO Nll17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Ci
mara dos Deputados
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§ SANo caso do inciso VI, alrnea d, do art. 2°, os dos separada e sucessivamente, de modo que um
contratos poderAo ser prorrogados desde que o prazo não conheça o teor do depoimento do outro.
total não ultrapasse vinte e quatro meses, salvo os XV - O inquirido não será obrigado a responder
contratos vigentes, cUja validade se esgote no máXi- perguntas:
mo até dezembro d~ 1999, p~ra os quais o prazo total a) que o incriminem, bem como ao seu cOnjuge
poderá ser de até tnnta e seis meses. e aos seus parentes consangOfneos e afins em linha

* § 60 acrescido pela Lei ,.,o 9.849, de 26-10-1999. reta, ou na colateral até segundo grau; ,
....................................................................................

b) a cujo respeito, por estado, profissão ou mi-
nistério, deva guardar sigilo.

XVI- ~ vedada, durante a inquirição, a pergunta
ou consideração impertinente, capciosa ou vexatória.

"

PROJETO DE RESOLUçAo NA 82, DE 2000
(Da Comissão de Constituição e Justiça e ele Redação)

Altera o art. 36 do Regimento Inter
no, referente à Comissio Parlamentar de
Inquérito.

(Apense-se ao Projeto de Resolução
n!l63, de 2000)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° O art. 36 do Regimento Interno passa a

vigorar acrescido dos incisos VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV e XVI, com a seguinte redação:

"Art. 36 : .

VII - São públicos os atos investigatórios, res
salvado o segredo de Justiça.

VIII - A intimação da testemunha e do indiciado
far-se-á por ordem da Comissão ou por requisição à
Polrcia Federal.

IX - O mandado de intimação conterá:
a) dia, hora e local do depoimento;
b) o objeto da investigação;
c) a qualidade em que o intimado irá depor, tes

temunha ou indiciado;
d) cópia das disposições regimentais pertinen

tes.
"'X - Será conduzido coercitivamente, mediante

requisição de força federal, aquele que, pessoalmen
te intimado, deixar de comparecer sem justificação
aceitável.

XI - A inquirição, sendo necessária, poderá efe
tuar-se mediante diligência, no lugar onde se encon
trar o depoente.

XII - O intimado, durante a inquirição, poderá
consultar apontamentos e ter ao seu lado o advogado
que constituir, mediante procuração ou termo.

XIII - O advogado não intervirá nas perguntas e
nas respostas, sendo-lhe, porém, assegurada a pala
vra "pela ordem" para consignar protesto ou reclama
çAo contra erro, ilegalidade ou abuso.

XIV - eassegurada a incomunicabilidade dos
depoentes. entre si, durante a audiência, sendo ouvi-



CAP(TULO IV
Das Comiss6es

TITULO"
Dos Órglos da Câmara
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.................................................................................... Art. 37. Ao termo dos trabalhos a Comissão
apresentará relatório circunstanciado, com suas con
clusões, que será publicado no Diário do Congresso
Nacional e encaminhado:

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas !las duas Ca~s do Congresso NaCi-
anal de 2 de outubro-dé-f995.

Seção 11I .
Das Comiss6es Temporárias

Subseção 11
Das Comissões Parlamentares de Inquérito

Art. 36. A Comissão Parlamentar de Inquérito
poderá, observada a legislação especIfica:

1- requisitar funcionários dos serviços adminis
trativos da Câmara, bem como, em caráter transitório,
os de qualquer órgao ou entidade da administraçao
pública direta, indireta e fundacional, ou do Poder Ju
diciário, necessários aos seus trabalhos;

11 - determinar diligências, ouvir indiciados, in
quirir testemunhas sob compromisso. requisitar de ór
gãos e entidades da administração pública informa
çOes e documentos, requerer a audiência de deputa
dos e ministros de Estado, tomar depoimentos de au
toridades federais, estaduais e municipais, e requisi
tar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive
policiais;

11I - incumbir qualquer de seus membros, ou
funcionários requisitados dos serviços administrati
vos da Câmara, da realização de sindicâncias ou dili
gências necessárias aos seus trabalhos, dando co
nhecimento prévio à Mesa;

IV - deslocar-se a qualquer ponto do território
nacional para a realização de investigaçOes e audiên
cias públicas;

V - estipular prazo para o atendimento de qual
quer providência ou realização de diligência sob as
penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade
judiciária; ,

VI - se forem diversos os fatos in
ter-relacionados objeto do inquérito, dizer em separa
do sobre cada um, mesmo antes de finda a investiga
ção dos demais.

Parágrafo único. As Comissões Parlamentares
de Inquérito valer-se-ao, subsidiariamente, das nor
mas contidas no Código de Processo Penal.

PROJETO DE RESOLUçAo NA 83, DE 2000
(Do Sr. Feu Rosa)

Altera o art. 66 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, aprovado
pela Resoluçion1!"17, de 1989.

(Apense-se ao Projeto de Resolução
nA 63, de 2000.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1A O art. 66 do Regimento Interno passa a

vigorar acrescido do § 30-A, com a seguinte redação:
"Art. 66 .- .
§ 311 A Assessões de debates de que trata opa

rágrafo anterior serao realizadas, preferencialmente,
no 'Auditório Nereu Ramos'." (NR)

Art. 2.Q Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O art. 65 do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados classifica as sessões desta Casa em pre
paratórias, ordinárias, extraordinárias e solenes. As
sessões ordinárias são realizadas uma vez por dia,
em todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira. As
sessões ordinárias têm duração de cinco horas, inici
ando-se às nove horas, quando convocadas para as
sextas-feiras, e, nos demais dias da semana, às qua
torze horas, e constarao de Pequeno Expediente,
Grande Expediente, Ordem do Dia e Comunicações
Parlamentares.

No perfodo denominado Ordem do Dia verifi
cam-se as votaçOes das matérias. O§ 311 do art. 66 fa
culta ao Presidente da Casa não designar Ordem do
Dia para sessões ordinárias. São as sessões de de
bates. Tanto quanto as sessões deliberativas as ses
sões de debates são realizadas no "Plenário Ulysses
Guimaraes".

Ocorre que, com bastante freqOência, os meios
de comunicação mostram imagens do Plenário com
redúzido número de parlamentares durante essas
sessões de debates, quase semp.re naqueles dias da
semana em que os trabalhos legislativos permitem ao
parlamentar atuar junto às suas bases, auscultando



CAPiTULO I
Disposições Gerais

TITULO 11I
Das Sessões da Câmara

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO NJl 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da ca·
mara dos Deputados.

Art. 65. As sessões da Cêmara serão:
I - preparat6rias, as que precedem a inaugura

ção dos trabalhos do Congresso Nacional na primeira
e na terceira sessões legislativas de cada legislatura;

11 - ordinárias, as de qualquer sessêo legislati-
va, realizadas apenas uma vez por dia, em todos os
dias úteis, de segunda a sexta-feira;

11I - extraordinárias, as realizadas em dias ou
horas diversos dos prefixados para as ordinárias;
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as reivindicações de seu eleitorado para melhor exer- IV - solenes, as realizadas para grandes come-
cer o mandado que lhe foi confiado. moraçOes ou homenagens especiais.

Se a imagem é verdadeira a mensagem não o é, Art. 66. As sessões ordinárias terão duração de
pois passa à sociedade, pela supressão deliberada cinco horas, iniciando-se às nove horas, quando con-
de esclarecimentos por parte do autor da matéria jor- vocadas para as sextas-feiras, e, nos demais dias da
nallstica, a idéia de que o parlamentar ausente não semana, às quatorze horas, e constarão de:
trabalha, que foge às suas responsabilidades quan- * Artigo alterado pela ResoluçSo~ 3, de 1991.
dO: ~a realidade, a atividade parlame~tar apresenta I _ Pequeno Expediente, com duraçêo de ses-
mU~lplas facetas e não se esgota. no simples comp~- senta minutos improrrogáveis, destinado à matéria do
reclment~ às sesBOes no ~I~náno. Este compa~ecl- expediente e aos oradores inscritos que tenham c0-
mento .é.lmpo~nte, sem duvida, mas não excl~1 ou- municação a fazer'
tras atividades Igualmente relevantes como s61 ser, '.. . .
por exemplo o trabalho nas Comissões. 11- Grande Expediente, a inICIar-se às dez ou às

, ., quinze horas, conforme o caso, com duração impror-
Essa a razão pel~ qu~1 ~ugenmos reah~ar as rogável de cinqüenta minutos, distriburda entre os

sess07s de debates no Audlt6no Nereu R~mos , pr~- oradores inscritos'
ferenclalmente, local bem aparelhado, mais econOml- *. '
co e mais adequado para as reuniões dessa natureza InCISO alterado pela Resoluçao~ 1, de 1995.
em que é mais reduzido o número de participantes. 11I - Ordem do Dia, a iniciar-se às onze ou de-

Com essas consideraçOes esperamos contar zesseis horas, co~forme o cas~, com duração de três
com o apoio dos nossos eminentes Pares para a pre- horas prorrogáveiS, para apreciação da pauta;
sente iniciativa. * Inciso alterado pela ResoluçSo~ 1, de 1995.

Sala das Sessões, 2 de maio de 2000. - Depu- IV - Comunicações Parlamentares, desde que
tado Feu Rosa. haja tempo, destinadas a representantes de partidos

LEG/SLAÇAO CITADA ANEXADA PELA ~~~~~r~~:~~mentares, altemadamente, indicados

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - § 1A E I t d 11. LldCeDI m qua quer empo a seSSClO, os eres
dos Partidos, pessoalmente e sem delegação, pode
rão fazer comunicações destinadas ao debate em tor
no de assuntos de relevência nacional.

§ 2A O Presidente da Cêmara dos Deputados
poderá determinar, a fim de adequá-Ia às necessida
des da Casa, que a Ordem do Dia absorva o tempo
destinado aos oradores do Grande Expediente.

§ 3A O Presidente da Câmara dos Deputados
poderá não designar Ordem do Dia para sessões or
dinárias, que se denominarão sessões de debates e
se constituirão de Pequeno Expediente, Grande
Expediente e ComunicaçOes Parlamentares, discipli
nando o Presidente a distribuição do tempo que cor
responderia à Ordem do Dia, podendo os Ifderes de
legar a membros de suas bancadas o tempo relativo
às Comunicações de Lideranças.

§ 4A O Presidente da Câmara, de ofrcio, por pro
posta do Colégio de LIderes ou mediante deliberação
do Plenário sobre requerimento de pelo menos um
décimo dos deputados\, poderá convocar perfodos de
sessões extraordinárias exclusivamente destinadas à
discussão e votação das matérias constantes do ato
de convocação.

* Parágrafo renumerado pela Resolução nG 3,
de 1991.



PROJETO DE RESOLUÇÃO NA 86, DE 2000
(Do Sr. Robson Tuma e Outros)

Cria a Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar a lava
gem de dinheiro no Brasil, com funda
mentos nos arts. 35, § 42, e 109, 111, "c",
do Regimento Interno da Camara dos De
putados.

(As ComissOes de Relações Exteriores
e de Defesá Nacional; de Finanças e
Tributação (Mérito); e de Constituição e
Justiça e de Redação.)

A Camara dos Deputados resolve:
Art. 1A.'Fica criada a Comissão Parlamentar de

Inquérito destinada a investigar a lavagem de dinhei
ro no Brasil.

Art. 2A. A CPI, ora constitufda apresentará su
gestOss no sentido de aprimorar os mecanismos de
fiscalização contra a ocultação, dissimulação e trans
ferência de valores, bens e direitos originados de ati
vidades criminosas, devendo ainda propor medidas
com a finalidade de impedir os procedimentos que
vêm sendo utilizados para a transformação destes re
cursos em ativos licitos.

Art. 3A. Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

No curso dos trabalhos da Comissão Parlamen
tar de Inquérito destinada a investigar o avanço e a
impunidade do narcotráfico no 'Brasil, constatou-se
com bastante clareza a utilização por diversas pesso
as, e em especial por organizaçOes criminosas, de
vários procedimentos conhecidos por "lavagem de di
nheiro"', ç:onsistindo na prática de transações finance
iras, imobiliárias, comerciais, e múltiplas operações
t.1périas, no intuito de converter em ativos !fcitos os
valores, bens e eventuais direitos originados de ativi
dac;tes delituosas.

As análises da movimentação financeira e da
situação'fiscal de centenas de pessoas ffsicas e ju
rrdiças, apontaram extraordinário fluxo de dinheiro
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§ 5ADurante os perlodos de sessOes a que se "sem origem" canalizado para o sistema bancário
refere o parágrafo anterior, não serão realizadas ses- nacional por via de contas-correntes abertas em
soes ordinárias nem funcionarão as ComissOes Per- nome de empresas de "fachada", ou por interpostas
manentes. pessoas cognominadas de "laranjas", inclusive o

* Parégrafo renumerado pela ResoluçBo nD 3, envolvimento de Casas de Cambio e a cumplicida-
de 1991. de de determinadas instituiçOes financeiras, com o

fito de dissimular elou ocultar recursos de proce
dência i1icita.

A moderna condição operacional dos bancos,
com sofisticada infra-estrutura de informática ecomu
nicação, a possibilitar imediata transferência de valo
res entre estabelecimentos similares dos mais diver
sos pontos do Brasil e do exterior, aliado ao grande
volume de operaçOes, protegidas pelo sigilo, em um
pais de dimensOes continentais, com pujante econo
mia. torna o Brasil uma das maiores e melhores "la
vanderias" de dinheiro sujo do mundo, circunstancia
que se afigura como lamentável estimulo ao aumento
da criminalidade em geral.

Como fator adicional a agravar este preocu
pante quadro, verifica-se a inexistência de açOes
especificas e sistemáticas por parte do Poder Públi
co direcionadas a impedir as ocorrências de lava
gem de dinheiro, mercê da antiga indefinição sobre
qual seria o órgão responsável pelo trabalho de in
vestigação prévia para detectar as irregularidades
desta espécie.

Isto porque, em principio, a Receita Federal, a
Policia Federal, e o próprio Banco Central do Brasil,
s6 começam a agir quando oficialmente provocados,
ao argumento de não disporem da condição legal de
acesso,direto às informaçOes e documentos resguar
dados pelo sigilo bancário. Por sua vez, o COAF 
Conselho de Controle deAtividades Financeiras, cria
do pela Lei nA 9.613/98, trata-se de 6rgão normativo e
coordenador, mas sem poder de fiscalização.

De tal sorte, a lavagem de dinheiro vem constitu
indo-se em uma ameaça efetiva aos esforços de pleno
combate às infraçOes penais praticadas por organiza
çOes criminosas que atuam no tráfico de substâncias
entorpecentes, contrabando de armas, roubo de car
gas, assalto a bancos, seqUestro, além de revelar-se
verdadeiro óbice quanto a busca de provas de tantos
outros delitos que igualmente causam graves prejur
zos para a sociedade, como a evasão de divisas, a
corrupção, os crimes do colarinho branco, etc.

Assim, conto com o apoio dos colegas para a
aprovação do presente projeto de resolução para a
abertura de Comissão Parlamentarde Inquérito desti
nada a investigar a lavagem de dinheiro no Brasil.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - De
putado Robson Tuma.
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OFIcIO Nll 1DO/DO

Brasflia, 11 de maio de 2000.

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que o Projeto de

Resolução do Sr. Deputado Robson Tuma e ou
tros, que "Cria a Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar a lavagem de dinheiro no Bra
sil, com fundamento nos arts. 35, § 411, e 109, 111, c, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados", con
tém número suficiente de signatários, constando a re
ferida proposição de:

197 assinaturas confirmadas;
8 assinaturas não confirmadas;
1 deputado licenciado;
5 assinaturas repetidas;
1 assinatura ilegrvel.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI NIl9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Dispõe sobre os crimes de "lava
gem" ou ocultação de bens, direitos e va
lores, a prevenção da utilização do siste
ma financeiro para os IIfcitos previstos
nesta lei, cria o Conselho de Controle de
Atividades Financeiras - Coaf, e dá ou
tras providências.

CAPiTULO I
Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultaçlo de

Bens, Direitos E Valores

Art 111 Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou proprieda
de de bens, direitos ou valores provenientes, direta
ou indiretamente, de crime:

I - de tráfico i1rcito de substâncias entorpecen
tes ou drogas afins;

11 - de terrorismo;
111 - de contrabando ou tráfico de armas, muni

ções ou material destinado à sua produção;
IV - de extorsão mediante seqUestro;
V- c;ontra a Administração Pública, inclusive a

exigência, para si ou para outrem, direta ou indireta
mente, de qualquer vantagem, como condição ou
preço para a prática ou omissão de atos administrati
vos;

VI - contra o sistema financeiro nacional;

VII - praticado por organização criminosa.
Pena: reclusão de três a dez anos e multa.
§ 111 lncorre na mesma pena quem, para ocultar

ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes
referidos neste artigo:

I - os converte em ativos IIcitos;
11- os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou re

cebe em garantia, guarda, tem em depósito, movi·
menta ou transfere;

111 - importa ou exporta bens com valores nãc
correspondentes aos verdadeiros.

§ 211 Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou fmanceira

bens, direitos ou valores que sabe serem provenien
tes de qualquer dos crimes antecedentes referido
neste- artigo;

11 - participa de grupo, associação ou escritóri,
tendo conhecimento de que sua atividade principal o
secundária é dirigida à prática de crimes previsto
nesta lei.

§ 311 A tentativa é punida nos termos do parãgrs
fo único do art. 14 do Código Penal.

I

§ 411.A pena será aumentada de um a dois tel
ços, nos casos previstos nos incisos I a VI do ca
put deste artigo, se o crime for cometido de forml
habitual ou por intermédio de organização crimi
nosa.

§ 511 A pena será reduzida de um a dois terçol
e começará a ser cumprida em regime aberto, po
dendo o juiz deixar de aplicá-Ia ou substitui-Ia pOI
pena restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou
partfcipe colaborar espontaneamente com as auto
ridades, prestando esclarecimentos que conduzam
à apuração das infraçOes penais e de sua autoria ou
à localização dos bens, direitos ou valores objeto
do crime.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !.•••••••••••••••••••

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO NQ 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Cimara dos Deputados

TITULO 11
Dos Órgãos da Câmara
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CAPiTULO IV

Das comissões

DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS

TITULO IV
Das Proposições

Maio de 2000

Seção 111
Das Comissões Temporárias

Subseção 11
Das Comissões Parlamentares de Inquérito

Art. 35. A Câmara dos Deputados, a requeri
mento de um terço de seus membros, instituirá Co
missão Parlamentar de Inquérito para apuração de
fato determinado e por prazo certo, a qual terá po
deres de investigação próprios das autoridades ju
diciais, além de outros previstos em lei e neste regi
mento.

§ 111 Considera-se fato determinado o aconteci
mento de relevante interesse para a vida pública e a
ordem constitucional, legal, econOmica e social do
Pais, que estiver devidamente caracterizado no re
querimento de constituição da Comissão.

§ 211 Recebido o requerimento, o Presidente
o mandará a publicação, desde que satisfeitos os
requisitos regimentais; caso contrário, devol
vê-lo-á ao Autor, cabendo desta decisão recurso
para o Plenário, no prazo de cinco sessões, ouvi
da a Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação.

§ 311 A Comissão, que poderá atuar também du
rante o recesso parlamentar, terá o prazo de cento e
vinte dias, prorrogável por até metade, mediante deli
beração do Plenário, para conclusão de seus traba-
lhos. -.

§ 411 Não será criada Comissão Parlamentar de
Inquérito enquanto estiverem funcionando pelo me
nos cinco na Câmara, salvo mediante projeto de reso
lução com o mesmo quorum de apresentação previs
to no caput deste artigo.

§ 5Il. A Comissão ParlamentaLde Inquérito terá
sua composição numérica indicada no requerimento
ou projeto de criação.

§ 6"" Do ato de criação constarão a provisão
de meios ou recursos administrativos, as condi
ções organizacionais e o assessoramento neces
sários ao bom desempenho da Comissão, incum
bindo à Mesa e à Administraçã,o da Casa o atendi
mento preferencial das providências que a Comis
são solicitar.

CAPiTULO 11
Dos Projetos

Art. 109. Destinam-se os projetos:
I - de lei a regular as matérias de competência

do Poder Legislativo, com a sanção do Presidente da
República;

11- de decreto legislativo a regular as matérias
de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem
a sanção do Presidente da República;

111 - de resolução a regular, com eficácia de
lei ordinária, matérias da competência privativa da
Câmara dos Deputados, de caráter politico, pro
cessual, legislativo ou administrativo, ou quando
deva a Câmara pronunciar-se em casos concretos
como:

a) perda de mandato de deputado;
b) criação de Comissão Parlamentar de Inquéri-

to;
c) conclusões de Comissão Parlamentar de

Inquérito;
d) conclusões de Comissão Permanente sobre

proposta de fiscalização e controle;
e) conclusões sobre as petiçOes, representa

ções ou reclamaçOes da sociedade civil;
f) matéria de natureza regimental;
g) assuntos de sua economia interna e dos ser

viços administrativos.
§ 1A A iniciativa de projetos de lei na Câmara

será, nos termos do art. 61 da Constituição Federal e
deste regimento:

I - de deputados, individual ou coletivamente;
11 - de Comissão ou da Mesa;
111 - do Senado Federal;
IV - do Presidente da República;
V - do Supremo Tribunal Federal;
VI - dos Tribunais Superiores;
VII - do Procurador-Geral da República;
VIII - dos cidadãos.
§ 211 Os projetos de decreto legislativo e de re

solução podem ser apresentados por qualquer de-
putado ou comissão, quando não sejam de iniciati
va privativa da Mesa ou de outro colegiado especi
fico.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 87, DE 2000
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Disciplina a atuação dos grupos de
pressão, lobby e assemelhados na Câma
ra dos Deputados.

(Apense-se ao Projeto de Resolução
nQ 63, de 2000.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 14 Os arts. 255 e 256 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados passam a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 255. Cada Comissão poderá reali
zar reunião de audiência pública com enti
dade da sociedade civil para instruir matéria
legislativa em trâmite, bem como para tratar
de assuntos de interesse público relevante,
atinentes à área de atuação, mediante pro
posta de qualquer membro. (NR)

Parágrafo único. As pessoas ffsicas e
jurfdicas credenciadas na conformidade do
art. 259 poderão solicitar à Comissão sua
participação em audiência pública.

Art. 256 .
§ 1'1 Em havendo mais de três pedidos

para exposição do mesmo assunto ou corre
lato, de pessoas credenciadas de acordo
com o art. 259, o Presidente da Comissão
poderá fixar o número de participações e
determiná-Ias através da realização de sor
teio entre todos os solicitantes. (NR)" .

Art. 24 É dada nova rubrica ao Capftulo IV, do TI
tulo 111, do Regimento Interno da Câmara d~s Deputa
dos, alterando-se o art. 259, que passa a vigorar com
nova redação e acrescido dos dispositivos constantes
do art. 259-A:

"CAP(TULO IV
Da Atuação dos Grupos de Pressão, Lobby e

Assemelhados e do Credenciamento da Imprensa

Art. 259. As pessoas trsicas ou jurf
dicas que exercerem, na Câmara dos
Deputados, atividades tendentes a influ
enciar o processo legislativo deverão ca
dastrar-se perante a Mesa, que distribui
rá credenciais de acesso às dependênci
as da Casa, excluindo-se as privativas
dos Deputados. (NR)

§ 1'1 Não haverá distinção no credenci
amento das pessoas de que trata o caput
deste artigo, que poderão ser representan
tes de órgãos e entidades da administração

direta e indireta, de entidades de classe, do
Poder Judiciário, do Ministério Público, dos
demais entes federados, de outros segmen
tos organizados da sociedade civil, de autar
quias profissionais e empresas privadas
destinadas à atividade de patrocfnio de gru
pos de pressão. (NR)

§ 2'1 Caberá ao Primeiro-Secretário a
expedição das credenciais, que serão reno
vadas no inIcio de cada sessão legislativa.
(NR)

§ 3" Os credenciados, sempre que se
dirigirem aos Deputados e órgãos da Câma
ra declinarão a entidade que representam.,
(NR)

§ 4'1 A Mesa regulamentará a forma e
as condições de credenciamento, bem
como os limites de atuação dos cadastrados
em suas dependências.

Art. 259-A. As pessoas cadastradas
deverão encaminhar à Primeira Secretaria
até o dia 30 de dezembro de cada ano, de
claração discriminando suas atividades,
natureza das matérias de seu interesse e
quaisquer gastos realizados no último
exercfcio relativos a sua atuação junto à
Camara dos Deputados.

§ 12 Da declaração constará, quando a
atividade for prestada por terceiros, a indica
ção do contratante e demais interessados
nos serviços.

§ 22 As despesas efetuadas pelo de
clarante como publicidade, elaboração de
textos, publicação de livros, contratação
de consultoria, realização de eventos e
outras atividades tendentes a influir no
processo legislativo, ainda que realizadas
fora da sede do Congresso Nacional, de
verão constar de sua declaração à Mesa,
acompanhadas do respectivo relatório de
auditoria contábil firmado por ~mpresa

especializada ou profissional habilitado.
§ 3'1 A Mesa, constatando qualquer ir

regularidade ou omissão nas informações
prestadas, cassará o credencia":lent~, sem
prejulzo, quando for o caso de IndlclOS da
existência de crime, do encaminhamento
das peças e elementos pertinentes ao Mi
nistério Público para as providências cabf
veis."

Art. 3D. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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Justiflcaçlo

Há décadas, a atuaçao de grupos de pres
sao, os chamados lobbies, no Congresso Nacional
preocupa os parlamentares brasileiros. Desde o
inicio dos anos setenta, pioneiros, como o então
Deputado Marco Maciel, buscam o aperfeiçoa
mento da contribuição desses grupos ao processo
legislativo, apresentando projetos que regulamen
tem suas atividades no âmbito das duas Casas do
Parlamento.

Seja na qualidade de representante das deman
das de segmentos organizados da sociedade, seja
corno fonte de informação técnica, especializada,
para os legisladores, os grupos de pressão constitu
em um importante elemento da polltica e do processo
legislativo. Ao subsidiar os parlamentares com infor
maçOes que refletem a vontade de diferentes setores
organizados da população, o lobby transforma-se em
singular contribuição ao debate e ao processo delibe
rativo no âmbito do Poder Legislativo. Por esta razão,
não pode e nem deve fazer-se ausente do processo
legiferante.

Entretanto, a atuação de tais grupos pode apre
sentar uma face menos nobre, constituindo uma in
fluência perniciosa no processo legislativo. Isto acon
tece quando suas atividades têm como objetivo explf
cito beneficiar setores privilegiados da sociedade em
detrimento do bem coletivo. E neste contexto que,
muitas vezes, se associa o lobby à corrupçao e ao
tráfico de influência.

O Brasil carece de instrumentos legais que re
gulamentem as atividades dos grupos de interesse e
de pressão de forma a tomá-Ias transparentes. A re
gulamentação do lobby é a maior garantia que tem o
pais .~e que os grupos de interesse desempenharão
suas atividades dentro de limites éticos e legais. I:
também pré-requisito para se ampliar seu potencial
enquanto fonte de subsidias para os legisladores e
reduzir posslveis desvios de seu pa~ no processo
legislativo.

No âmbito da Câmara dos Deputados, nao po
d~ria haver melhor instrumento legal para se introdu
zir a regulamentação do lobby na Casa do que seu
próprio Regimento Interno. Afinal, cabe ao Regimento
normatizar a ampla gama de atividades desenvolvi
das na Câmara dos Deputados.

Assim, o presente projeto tem por objetivo
alargar a abrangência do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, inserindo, neste estatuto,
dispositivos voltados a regulamentar a atuação

_ dos grupos de interesse e de pressão nesta Casa

Legislativa. Vale realçar que, ao redigir este proje
to, levou-se em consideração os esforços empe
nhados anteriormente por parlamentares com vis
ta à regulamentação do lobby, notadamente os
projetos do então Senador Marco Maciel, do
ex-Deputado José Fortunatti e do Deputado Aroldo
Cedraz.

Primeiramente, o presente Projeto de Reso
lução altera o conteúdo e a natureza do atual Capi
tulo IV do Regimento, dando-lhe, também nova ru
brica. Além de tratar do credenciamento da im
prensa, o capitulo passa a abordar "a atuação de
grupos de interesse e assemelhados". Em sua
nova redação, o Capitulo IV torna mais transpa
rente a atuação dos grupos de pressão, mediante
a exigência de cadastramento de todas as pesso
as flsicas e jurldicas que exerçam, na Câmara, ati
vidades tendentes a influenciar o processo legisla
tivo.

O projeto parte do principio de que o lobby na
Câmara é feito não apenas por grupos ligados à ini
ciativa privada, mas também por entidades de clas
se e representantes de órgãos do setor público. Por
essa razão, não faz distinção entre os primeiros e os
últimos, exigindo de ambos o mesmo tipo de creden
ciamento e oferecendo a ambos o mesmo tipo de be
neffcio.

Outrossim, o projeto determina a apresenta
ção de relatório anual, por parte das pessoas flsi
cas e jurldicas credenciadas, discriminando suas
atividades, bem como os projetos ou propostas cuja
aprovação ou rejeição é de seu interesse, além dos
gastos realizados na consecução de tais ativida
des. No caso da relação de despesas, a declaração
anual deverá ser acompanhada de relatório de au
ditoria contábil firmado por empresa especializada.
Exige-se, ainda, que da declaração anual conste OI
nomes dos contratantes e demais interessados no
serviço de lobby, quando a atividade for prestada
por terceiros.

O objetivo maior do projeto é, contudo, demo
cratizar o exerclcio do lobby na Câmara dos Deputa
dos, facilitando o acesso de segmentos organizados
da sociedade civil às instalaçOes da Casa, e, mais im
portante, debelando os entraves que dificultam a par
ticipação de tais segmentos no processo legislativo
brasileiro.

Certo de que os ilustres Pares bem poderão
compreender a importância e a necessidade da
presente iniciativa, aguardamos a sua aprovação.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Vasconcellos.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS

CeDI

RESOLUÇÃO N2 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da ca
mara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados, considerando a ne
cessidade de adaptar o seu funcionamento e pro
cesso legislativo próprio à Constituição Federal,
resolve:
..................... ~ .

CAPITULO 111
Da Audiência Pública

Art. 255. Cada Comissão poderá realizar reu
nião de audiência pública com entidade da sociedade
civil para instruir matéria legislativa em trâmite, bem
como para tratar de assuntos de interesse público re
levante, atinentes à sua área de atuação, mediante
proposta de qualquer membro ou a pedido de entida
de interessada.

Art. 256. Aprovada a reunião de audiência pú
blica, a Comissão selecionará, para serem ouvi
das, as autoridades, as pessoas interessadas e os
especialistas ligados às entidades participantes,
cabendo ao Presidente da Comissão expedir os
convites.

§ 12Na hipótese de haver defensores e oposito
res relativamente à matéria objeto de exame, a Co
missão procederá de forma que possibilite a audiên
cia das diversas correntes de opinião.

§ 211 O convidado deverá limitar-se ao tema ou
questão em debate e disporá, para tanto, de vinte mi
nutos, prorrogáveis a juizo da Comissão, não poden
do ser aparteado.

§ 311. Caso o expositor se desvie do assunto, ou
perturbe a ordem dos trabalhos, o Presidente da Co
missão poderá adverti-lo, cassar-lhe a palavra ou de
terminar a sua retirada do recinto.

§ 42A parte convidada poderá valer-se de as
sessores credenciados, se para tal fim tiver obtido o
consentimento do Presidente da Comissão.

§ 511. Os Deputados inscritos para interpelar o
expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o as
sunto da exposição, pelo prazo de três minutos,
tendo o interpelado igual tempo para responder,
facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo pra
zo, vedado ao orador interpelar qualquer dOI pre
sentes.

CAPiTULO IV
Do Credenciamento de Entidades e da Imprensa

Art. 259. Além dos Ministérios e entidades da
administração federal indireta, poderão as entidades
de classe de grau superior, de empregados e empre
gadores, autarquias profissionais e outras institui
çOes de âmbito nacional da sociedade civil credenci
arjunto à Mesa representantes que possam, eventu
almente, prestar esclarecimentos especlficos à Câ
mara, através de suas Comissões, às Lideranças e
aos deputados em geral e ao órgão de assessora
mento institucional.

§ 1St Cada Ministério ou entidade poderá indicar
apenas um representante, que será responsável pe
rante a Casa por todas as informações que prestar ou
opiniões que emitir quando solicitadas pela Mesa, por
Comissão ou Deputado.

§ 2A Esses representantes fomecerão aos Rela
tores, aos membros das Comissões, às Lideranças e
aos demais Deputados interessados e ao órgão de as
sessoramento legislativo exclusivamente subsldios de
caráter técnico, documental, informativo e instrutivo.

§ 3Sl Caberá ao Primeiro-Secretário expedir cre
denciais a fim de que os representantes indicados
possam ter acesso às dependências da Câmara, ex
c/urdas as privativas dos Deputados.

Art. 260. Os órgãos de imprensa, do rádio e da
televisão poderão credenciar seus profissionais, in
clusive correspondentes estrangeiros, perante a
Mesa, para exerclcio das atividades jornalrsticas, de
informação edivulgação, pertinentes à Casa e a seus
membros. .

§ 1A Somente terão acesso às dependências
privativas da Casa os jornalistas e profissionais de im
prensa credenciados, salvo as exceções previstas
em regulamento.

§ 2A OS jornalistas e demais profissionais de im
prensa credenciados pela Cêmara poderão congre
gar-se em comitê, como seu órgão representativo
junto à Mesa.

§ 311. O Comitê de Imprensa reger-se-á por regu
lamento aprovado pela Mesa.
I •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 1.

. .

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS

CeDI

RESOLUÇÃO NII.17, DE 1989

Aprova o Regimento 'nterno da Câ
mara dos Deputados.



PROJETO DE RESOLUÇÃO N1l88, DE 2000
(Do Sr. Inaldo Leitão e outros)

Institui Comissio Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as cau
sas da violência no campo no Brasil.

(As Comissões de Agricultura e
Polftica Rural; e de Constituiçêo e Justiça e
de Redação (Art. 54»

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 10. Fica institufda Comissão Parlamen

tar de Inquérito destinada a investigar as causas
da violência no campo em todo o território nacio
nal.

CAPITULO IV
Do Credenciamento de Entidades e da Imprensa

Art. 259. Além dos Ministérios e entidades da
administração federal indireta, poderão as entida
des de classe de grau superior, de empregados e
empregadores, autarquias profissionais e outras
instituições de âmbito nacional da sociedade civil
credenciar junto à Mesa representantes que pos-
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A Câmara dos Deputados, considerando a ne- sam, eventualmente, prestar esclarecimentos es-
cessidade de adaptar o seu funcionamento e pro- peclficos à Câmara, através de suas Comissões, às
cesso legislativo próprio à Constituição Federal, re- Lideranças e aos deputados em geral e ao órgão de
solve: assessoramento institucional.
.................................................................................... § 111 Cada Ministério ou entidade poderá indicar

apenas um representante, que será responsável pe
rante a Casa por todas as informações que prestar ou
opiniões que emitir quando solicitadas pela Mesa, por
Comissão ou Deputado.

§ 211 Esses representantes fornecerão aos Rela
tores, aos membros das Comissões, às Lideranças e
aos demais Deputados interessados e ao órgão de
assessoramento legislativo exclusivamente subsldi
os de caráter técnico, documental, informativo e ins
trutivo.

§ 311 Caberá ao Primeiro-Secretário expedir cre
denciais a fim de que os representantes indicados
possam ter acesso às dependências da Camara, ex
cluldas as privativas dos Deputados.

Art. 260. Os órgãos de imprensa, do rádio e da
televisão poderão credenciar seus profissionais, in
clusive correspondentes estrangeiros, perante a
Mesa, para exerclcio das atividades jornalfsticas, de
informaçêo e divulgaçêo, pertinentes à Casa e a seus
membros.

§ 111. Somente terão acesso às dependências
privativas da Casa os jornalistas e profissionais de im
prensa credenciados, salvo as exceções previstas
em regulamento.

§ 211 Os jornalistas e demais profissionais de im
prensa credenciados pela Câmara poderão congre
gar-se em comitê, como seu órgão representativo
junto à Mesa.

§ 311 O Comitê de Imprensa reger-se-á por regu
lamento aprovado pela Mesa.

CAPITULO 111
Da Audiência P.:íbllca

Art. 255. Cada Comissão poderá realizar reu
nião de audiência pública com entidade da sociedade
civil para instruir matéria legislativa em tramite, bem
como para tratar de assuntos de interesse público re
levante, atinentes à sua área de atuaçêo, mediante
proposta de qualquer membro ou a pedido de entida
de interessada.

Art. 256. Aprovada a reunião de audiência pú
blica, a Comissão selecionará, para serem ouvi
das, as autoridades, as pessoas interessadas e os
especialistas ligados às entidades participantes,
cabendo ao Presidente da Comissão expedir os
convites.

§ 111 Na hipótese de haver defensores e oposito
res relativamente à matéria objeto de exame, a Co
missão procederá de forma que possibilite a audiên
cia das diversas correntes de opinião.

§ 211. O convidado deverá limitar-se ao tema ou
questão em debate e disporá, para tanto, de vinte mi
nutos, prorrogáveis a juIzo da Comissão, nao poden
do ser aparteado.

§ 311 Caso o expositor se desvie do assunto, ou
perturbe a ordem dos trabalhos, o Presidente da Co
missão poderá adverti-lo, cassar-lhe a palavra ou de
terminar a sua retirada do recinto.

§ 411 A parte convidada poderá valer-se de as
sessores credenciados, se para tal fim tiver obtido o
consentimento do Presidente da Comissão.

§ 511 Os Deputados inscritos para interpelar o
expositor poderão fazê-lo estritamente sobre o as
sunto da exposição, pelo prazo de três minutos,
tendo o interpelado igual tempo para responder,
facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo pra
zo, vedado ao orador interpelar qualquer dos
presentes.



Justificação

Os velculos de comunicação de todo o paIs es
tão ocupados na maior parte do tempo com reporta
gens sobre invasões de fazendas, prédios públicos,
terrenos urbanos e outros ambientes, refletindo, as
sim, um quadro de efervescência social nunca visto e
culminando com enfrentamentos violentos que resul
tam em morte.

O chamado massacre de Eldorado dos Cara
jás, quando foram mortos 19 trabalhadores rurais,
é emblemático desse quadro cada vez mais agu
do, tal qual uma febre que se recusa a baixar.
Impõe-se um basta nesse "Morte e Vida Seve
rina".

Governo e MST - Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra continuam há muito em um
embate que parece não ter fim. É sempre um reco
meço.

Descabe, neste breve arrazoado, discutir a
razão das partes em conflito, censurar condutas,
apontar culpados e proclamar inocências, situar
a questão no plano ideológico e tampouco de
nunciar a concentração da propriedade fun
diária.

Estas e outras questões precisam ser passadas
a limpo, de forma desapaixonada, isenta e na instância
que mais direta e legitimamente representa as aspira
çOes do povo brasileiro: a Câmara dos Deputados.

O fato é que a situação vigente criou um cenário
insustentável. Os limites foram superados. O caos foi
instalado. A ordem democrática está ameaçada, e
nenhuma solução à vista.

Pelo contrário. O Governo já acenou com a
possibilidade de o Exército intervir e o MST rea
giu com a ameaça de radicalizar ainda mais. "Fi-

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 26833

Art. 211. A Comissão será constitulda por zemos um recuo tático, mas voltaremos com
quinze membros e igual número de suplentes, mais força", declarou um dos lideres dos
com prazo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogá- sem-terra.
veis até a metade, pa~a.a conclusão dos 'seus tra- Platão temia que "a liberdade degenerasse
balhos. em licença e o caos suplicasse pelo fim da Iiberda-

Art. 311. Os recursos administrativos e asses- de". O Brasil, traumatizado por ditaduras que mar-
soramento necessarios ao funcionamento da co- caram grande parte de sua história, não pode ver
missão serão providos pelo Departamento de Co- interrompido o perlodo atual de conquista das li-
missões e pela Consultoria Legislativa, respectiva- berdades públicas e do regime democrático.
mente. Há um Governo legitimado nas urnas pela von-

Art. 4A As despesas decorrentes do funciona- tade livre e soberana do povo, assim como há gover-
mento da comissão de que trata esta resolução corre- nantes e parlamentares de oposição também leglti-
rão à conta de recursos do orçamento da Camara dos mos. Esse é o jogo democrático do qual o pais não
Deputados. pode abrir mão.

Art. SA Esta resolução entra em vigor na data de Por outro lado, é inegável que o Brasil ainda
sua publicação. ostenta na sua face a marca da exclusão social,

da má distribuição de renda, da injustiça, dos bai
xos salários, da fome e da miséria. As soluções,
no entanto, não serão encontradas sob a forma da
violência contra as instituições e a ordem demo
crática.

O Poder Legislativo, com efeito, pode e deve
oferecer, com a legitimidade que detém, sua pronta
contribuição para se restabelecer a paz social e a su
peração do conflito.

O instrumento adequado, nesta hipótese, é
a Comissão Parlamentar de Inquérito que, uma
vez instalada, investigará as causas da violência
no campo e terá a grande oportunidade de ofere
cer ao pais um diagnóstico atualizado sobre o
uso da terra e as relações de trabalho na zona ru
ral, apurando responsabilidades e, se for o caso,
remetendo-as ao Ministério Público para os fins
legais.

Na espécie vertente, o requisito material (fato
determinado) está sobejamente configurado ante o
estado de violência continuada e generalizada em
todo o território nacional, além do requisito formal
(Subscrição de um terço dos membros desta Casa),
tudo em consonância com § 3A do art. 58 da Constitui
ção Federal.

O Regimento intemo da Câmara dos Deputados,
por seu turno, considera fato determinado "o aconteci
mento de relevante interesse para a vida pública e a
ordem constitucional, legal, econômica e social do
Pais, que estiver devidamente caracterizado no reque
rimento de constituição da Comissão" (Art. 3S, § 1A

).

Nada se emoldura com mais justeza no texto re
gimental do que o acontecimento descrito neste Pro
jeto.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2000. - De
putado Inaldo Leitão.
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Tipo da Proposiçio: PRC "

Autor da ProposiçAo: INALDO LEITÃO E OUTROS

Data de Apresentaçlo: 11/05/00

Ementa: Institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar
as causas da violência no campo no Brasil.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO LUPION PFL PR
2 A~CJONEVES PSDS MG
3 ALBERTO FRAGA PMDB DF
4 ALCeSTE ALMEIDA PMDB RR
5 AlDO REBELO PCdoS SP
6 AlEX CANZIANI PSDB PR
7 ALMEIDA DE JESUS PL CE
8 ANDRÉ BENASSI PSDB SP
9 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
10 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
11 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDS SP
12 ANTONIO FEIJÃO PST AP
13 ANTONIO JORGE PTB TO
14 ANTONIO KANDIR PSDB SP
15 ARNON BEZERRA PSDB CE
16 ARYKARA PPB SP
17 ATlLALlNS PFL AM
18 ATILALlRA PSDB PI
19 AVENZOAR ARRUDA PT PB
20 AYRTONXER& PPS - RJ

21 B.BA PSDB PI
22 BISPO RODRIGUES PL RJ

23 CARLITO MERSS PT se
24 CARLOS BATATA PSDB PE

25 CARLOS SANTANA PT RJ

26 CELCITA PINHEIRO PFL MT
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21 CELSO GIGLlO PTB SP
28 CELSOJACOB PDT RJ
29 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
30 CHIQUINHO FEITOSA PSDB CE
31 CLOVIS VOLPI PSDB SP
32 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
33 CORONEL GARCIA PSDB RJ
34 COSTA FERREIRA PFL MA
35 CUSTÓDIO MATTOS PSOB MG
36 DANILO DE CASTRO PSDB MG
37 DARCI COELHO PFL TO
38 DARCfslO PERONDI PMDB RS
39 DE VELASCO PSL SP
40 DELFIM NETTO PPB SP
41 DR. HELENO PSDB RJ
42 DUILlO PISANESCHI PTB SP
43 EBERSILVA PDT RJ
44 EDMAR MOREIRA PPB MG
45 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
46 EDUARDO PAES PTB RJ
41 ELISEU MOURA PPB MA
48 ELISEU RESENDE PFL MG
49 EMERSON KAPAZ PPS SP
50 EUJÁCIO SIMOES PL BA
51 EULER MORAIS PMDB GO
52 EULER RIBEIRO PFL AM
53 EUNfclO OLIVEIRA PMDB ce
54 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
55 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
56 FéLIX MENDONÇA PTB BA
57 FETTER JÚNIOR PPB RS
58 FLAVIOARNS PSDB PR
59 FRANCISCO GARCIA PFL AM
60 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
61 GERSON GABRIELLI PFL BA
62 GERVAsIO SILVA PFL SC
63 GESSIVALDO ISA1AS PMDB PI
64 HAROLDO LIMA PCdoB BA
65 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN
66 l~orOROSA PMDB RJ
61 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
68 INALDO LEITÃO PSOB PB
69 IRISSIMOES PTB PR
70 JAIME MARTINS PFL MG
11 JAIR BOlSONARO PPB RJ
12 JAIR MENEGUELLI PT SP
73 JOÃO CAlDAS PL AL
74 JOÃO CASTELO PSDB MA
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75 JOÃO FASSARELLA
76 JOÃO HENRIQUE
77 JOÃO HERRMANN NETO
78 JOÃoLEAo
79 JOÃO MAGALHÃES
80 JOÃO MENDES
81 JOÃOTOTA
82 JOEL DE HOLLANDA
83 JONIVAL LUCAS JUNIOR
84 JORGE COSTA
85 JORGE PINHEIRO
86 JORGE TADEU MUDALEN
87 JOS': BORBA
88 JOSÉ CARLOS MARTINEZ
89 JOSÉ IN010
90 JOSÉ L1NHARES
91 JOSÉ MILITÃO
92 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
93 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
94 JOSÉ RONALDO
95 JOSt: TELES
96 JOSUÉ BENGTSON
97 JÚLIO DELGADO
98 JUQUINHA
99 JUTAHY JUNIOR
100 lAIRE ROSADO
101 LAURA CARNEIRO
102 LAVOISIER MAIA
103 LÉO ALCÂNTARA
104 LEUR LOMANTO
105 LINO ROSSI
106 LUCIANO BIVAR
107 LUIS BARBOSA
108 LUIS CARLOS HEINZE
109 LUIZ ANTONIO FLEURV
110 LUIZ BITTENCOURT
111 LUIZ CARLQS HAULY
112 LUIZ FERNANDO
113 MANOEL SALVIANO
114 MARclO MATOS
115 MARCONDES GADELHA
116 MARIA ABADIA
117 MARIO DE OLIVEIRA
118 MÁRIO NEGROMONTE
119 MARISA SERRANO
120 MATTOS NASCIMENTO
121 MAURO BENEVIDES
122 MAX ROSENMANN

PT
PMDB
PPS
PSDB
PMDB
PMDB
PPB
PFL
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PMDS
PTB
PMOB
PPB
PSOS
PFL
PDT
PFL
PSOS
PTB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PFL
PSOB
PFL
PSDB
PSL
PFL
PPS
PTB
PMDB
PSOB
PPB
PSOB
PT
PFL
PSOS
PMDB
PSOB
PSOB
PST
PMOB
PSDB

MG_
PI
SP
BA
MG
RJ
AC
PE
BA
PA
DF
SP
PR
PR
SP
CE
MG
PE
SP
BA
SE
PA
MG
GO
BA
RN
RJ
RN
CE
BA
MT
PE
RR
RS
SP
GO
PR
AM

CE
PR
PB
DF
MG
BA
MS
RJ
CE
PR

Maio de 2000
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123 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
124 MORONI TORGAN PFL ce
125 NAIR XAVIER LOBO PMDB ao
126 NELSON MEURER PPB PR
127 NELSON PELLEGRINO PT BA
128 NEUTON LIMA PF-l SP
129 NILO COELHO PSDB BA
130 NILTON CAPIXABA PTB RO
131 NORB.ERTO TEIXEIRA PMDB GO
132 ODILIO BALBINOTTI PSDS PR
133 OLIMPIO PIRES PDT MG
134 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
135 OSVALDO REIS PMDB TO
136 PAES LANDIM PFL PI
137 PASTOR VALDECI PAIVA PSL RJ
138 PAULO I3ALTAZAR PSB RJ
139 PAULO FEIJO PSDB RJ
140 PAULO KOBAYASHI PSDS SP
141 PAULO MARINHO PFL MA
142 PAULO OCTÁVIO PFL DF
143 PEDRO BITTENCOURT PFL SC
144 PEDRO CANEDO PSDS GO
145 PEDRO CHAVES PMDB ao
146 PEDRO NOVAIS PMOB MA
147 PEDRO VALADARES PSB SE
148 PHILEMON RODRIGUES PL MG
149 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
150 RAFAEL GRECA PFL PR
151 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDS ce
152 REGIS CAVALCANTE PPS AL
153 RENATO VIANNA PMDB SC
154 RENILDO LEAL PTB PA
155 RITACAMATA PMOB ES
156 ROBERTO BRANT PFL MG
157 ROMEL ANIZIO PPB Ma
158 ROMEU QUEIROZ PSDB MG
159 RONALDO CAIADO PFl ao
160 RONALDO CEZAR COELHO PSDB RJ
161 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG
162 SALVADORZIMBALDI PSDB SP
163 SANTOS FILHO PFL PR
164 SARAIVA FELIPE PMDB MG
165 SERAFIM VENZON PDT SC
166 SéRGIO BARCELLOS PFL AP
167 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
168 SéRGIO NOVAIS PSB CE
169 SÉRGIO REIS PSDB SE
170 SILAS C~ARA PTB AM
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171 SILVIO TORRES PSDS
172 THEMISTOCLES SAMPAIO PMOB
173 VAOÃO GOMES PPS
174 VITTORIO MEDIOU PSDS
175 WALDIR SCHMIDT PMDB
176 WALFRIOO MARES GUIA PTS
177 WANDERLEY MARTINS POT
178 v\lELINTON FAGUNOES PSOS
179 WELLlNGTON OIAS PT
180 WILSON SANTOS PMDB
181 XICO GRAZIANO PSOB
182 ZAIRE REZENDE PMDB
183 ZENALDO COUTINHO PSOB
184 ZILA BEZERRA PFL

Assinaturas que Nio Conferem
1 DR. BENEDITO DIAS PPB
2 LUIZ RIBEIRO PSOB
3 MARCOS DE JESUS PSOS
4 NELSON MARCHEZAN PSDB
5 PEDRO EUGI::NIO PPS
6 REMI TRINTA PST
7 ZEZe PERRELLA PFL

Maio de 2000

SP
PI
SP
MG
RS
MG
RJ
MT
PI
MT
SP
MG
PA
AC

AP
RJ
PE
RS
PE
MA
MG

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ANTONIO JOAQUIM PSDB MT
2 IGOR AVELlNO PMDB TO
3 PAULO GOUV~ PFL se

Assinaturas Repetidas
1 HAROLDO LIMA PCdoB BA
2 LEUR LOMANTO PFL BA
3 NllTON CAPIXABA PTB RO
4 PEDRO CANEDO PSDS GO
5 RENATO VIANNA PMOB SC
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Oficio n2 104/00

Brasflia, 16 de maio de 2000.

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que o Projeto
de Resolução do Sr. Deputado Inaldo Leitão e
outros, que "Institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as causas da vio
lência no campo no Brasil", contém número sufi
ciente de signatários, constando a referida propo
sição de:

184 assinaturas confirmadas;

007 assinaturas não confirmadas;

003 deputados licenciados;

005 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

LEGISLAçAO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO

DE ESTUDOS LEGISLATiVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TITULO IV
Da Organizaçio dos Poderes

CAPiTULO I
Do Poder Legl8l~tlvo

SECÁOVII
Das Comls86e8 '

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas
terão comissões permanentes e temporárias, consti
tufdas na forma e com as atribuições previstas no
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua
criacAo.

§ 12 Na constituição das Mesas e de cada Co
missão, é assegurada, tanto quanto possrvel, a re
presentação proporcional dos partidos ou dos blo
cos parlamentares que participam da respectiva
Casa.

§ 20. As comissoes, em razão da matéria de
sua competência, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar,
na forma do regimento, a competência do Plenário,
salvo se houver recurso de um décimo dos mem
bros da Casa;

11 - realizar audiências públicas com entidades
da sociedade civil;

11I - convocar Ministros de Estado para prestar
informaç08s sobre assuntos inerentes a suas atribu
ições;

IV - receber petições, reclamações, represen
tações ou queixas de qualquer pessoa contra atos
ou omissões das autoridades ou entidades públi
cas;

v - solicitar depoimento de qualquer autorida
de ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos naci
onais, regionais e setoriais de desenvolvimento e
sobre eles emitir parecer.

§ 311. As comissões parlamentares de inquéri
to, que terão poderes de investigação próprios
das autoridades judiciais, além de outros previs
tos nos regimentqs, das respectivas Casas, serão
criadas pela Cam~ra dos Deputados e pelo Sena
do Federal, em ~njunto ou separadamente, me
diante requerim~nto de um terço de seus mem
bros, para a apu~ação de fato determinado e por
prazo certo, sendo suas conclusOes, se for o
caso, encaminhadas ao Ministério Público, para
que promova a responsabilidade civil ou criminal
dos infratores.

§ 411. Durante o recesso, haverá uma ComissAo
representativa do Congresso Nacional, eleita por
suas Casas na última sessão ordinária do perlodo
legislativo, com atribuições definidas no regimento.
comum, cuja composição reproduzirá, quanto possl
vel, a proporcionalidade da representação partidá
ria.



Art. 1.11 O Regimento Interno da Camara dos
Deputados passa a vigorar na conformidade do tex
to anexo.

RESOLUÇÃO ND. 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da CA
mara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados, considerando a ne
cessidade de adaptar o seu funcionamento e pro
cesso legislativo próprio à Constituição Federal, re
solve:
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REGIMENTO INTERNO DA § 2D. Recebido o requerimento, o Presidente
CÂMARA DOS DEPUTADOS o mandará a publicaçêo, desde que satisfeitos os

requisitos regimentais; caso contrário, devol
vê-lo-á ao Autor, cabendo desta decisão recurso
para o Plenário, no prazo de cinco sessões, ouvi
da a Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação.

§ 32 A Comissão, que poderá atuar também
durante o recesso parlamentar, terá o prazo de cen
to e vinte dias, prorrogável por até metade, median
te deliberação do Plenário, para conclusão de seus
trabalhos. :

§ 4D. Não será criada Comissão Parlamen
tar de Inquérito enquanto estiverem funcionan
do pelo menos cinco na Camara, salvo median
te projeto de resolução com o mesmo quorum
de apresentação previsto no caput deste arti-
go.

TITULO 1\
Dos Órglos da Clmara

CAPITULO IV
Das Comissões

Seção 111
Da. Comissões Temporárias

Subseção 11
D.. Comissões Parlamentares de Inquérito

Art. 35. A Câmara dos Deputados, a requeri
mento de um terço de seus membros, instituirá Co
misslo Parlamentar de Inquérito para apuração de
fato determinado e por prazo certo, a qual terá po
deres de investigação próprios das_autoridades judi
ciais, além de outros previstos em lei e neste regi
mento.

§ 111 Considera-se fato determinado o acon-
;:~imento de relevante interesse para a vida pú

blica e a ordem constitucional, legal, econOmica e
social do Pais, que estiver devidarnente caracte
rizado no requerimento de constituição da Comis
sAo.

§ 5lI. A Comissão Parlamentar de Inquérito terá
sua composição numérica indicada no requerimento
ou projeto de criação.

§ 6A Do ato de criação constarão a provisão
de meios ou recursos administrativos, as condiçOes
organizacionais e o assessoramento necessários
ao bom desempenho da Comissão, incumbindo à
Mesa e à Administração da Casa o atendimento
preferencial das providências que a Comissão soli-
citar. -

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI tfZ 3.438, DE 1997
(Do Sr. Osório Adriano)

Cria a Comls.lo Interna de Empre
sa, instlncia de negoclaçlo prévia das
qU88tõea trabalhistas.

(Apense-se ao Projeto de Lei nA 4.768,
de 1994)



PROJETO DE LEI NA 2.642, DE 2000
(Do Sr. Zenaldo Coutinho)

Dispõe sobre as eondlç6es Pllra I
realização e análise de exames genéticos
em seres humanos.

(As ComissOes de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; de
Seguridade Social e Famflia; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54»

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se li:

Leia-se:

PROJETO DE LEI NIl4.813, DE 1998
(Do Sr. Nilson Gibson)

Cria a Comissão Paritária de Con
cillaçAo, com a atribuiçAo de tentar con
ciliar os dissidios individuais do traba
lho.

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:
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PROJETO DE LEI NIl3.438, DE 1997 (As Comissões de Seguridade Social e
(Do Sr. Osório Adriano) Família; e de Constituição e Justiça e de

Cria a Comissão Interna de Empre- Redação(Art.54»
sa, instância de negociaçlo prévia das
questões trabalhistas.

(As Comissões de Economia, Indús
tria e Comércio; de Trabalho de Adminis
tração E Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) 
Art. 24, 11)

(Apense-se ao Projeto de Lei nll 4.768,
de 1994)

Leia..e:

PROJETO DE LEI NIl4.813, DE 1998
(Do Sr. Nilson Gibson)

Cria a Comissão Paritária de Conei
lIaçAo, com a atribuiçAo de tentar concili
ar os dissfdios individuais do trabalho.

(Apense-se ao Projeto de Lei nll 3.438,
de 1997)

PROJETO DE LEI NIl2.749, DE 2000
(Do Sr. Alberto Fraga)

Altera a Lei nll. 7.479 de 2 de Junho
de 1986 (Estatuto dos Bombeiro. Milita
res do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal), modificando o tempo de servi
ço prestado pelos bombeiros femini
nos.

(As Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54)-.
Art. 24, 11)

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

-PROJETO DE LEI NA 2.642, DE 2000
(Do Sr. Zenaldo Coutinho)

Disp6e sobre as condiç6es para a
reallzaçAo e anAlise de exames genéticos
em .eres humanos.

Leia-se:

PROJETO DE LEI NA 2.749, DE 20ÓO
(Do Sr. Alberto Fraga)

Altera a Lei nll7.479, de 2 de'Junho
de 1986 (Estatuto dos Bombeiros MllltA
res do Corpo de BombeiroS do DJstl1tó
Federal), modificando o tempo de "rvlóê»
prestado pelos bombeiros femininos. "

(Apense-se ao Projeto de Lei n22.74s;
de 2000)
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O PNE é o ponto culminante de uma longa cami-
Finda a leitura do expediente, passa-se à nhada, que foi reiniciada com a Constituiçao Federal

A de 1988, prosseguiu COm a aprovaçêo da LDB e teve
IV - COMISS O GERAL continuidade através do Plano Decenal de Educaçêo

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Para Todos e da Emenda Constitucional nl1 14, que
Sras. e Srs. Deputados, neste momento, transformo a estabeleceu o Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
SessAo Plenária em ComissAo Geral para debater o mento do Ensino Fundamental e Valorização do Ma-
Projeto de Lei nA 4.155-A, de 1998, que trata do Plano gistério.
Nacional de Educaçilo. Podemos destacar alguns pontos importantes

Convido os Srs. expositores para comparece- deste PNE que ora discutimos: definição de respon-
rem ao plenário. sabilidades da União, dos Estados e dos Municfpios;

Atendendo a proposta da maioria das Iideran- universalização do ensino fundamental; erradicação
ças desta Casa, com respaldo no que dispOe o art. 91 do analfabetismo; incorporação do último ano da edu-
do Regimento Interno, combinado com os arts. 255 e cação infantil ao ensino fundamental; elevação pro-
258, esta Presidência, atenta à importância da matê- gressiva, na década, do percentual do PIB destinado
ria, quis também que a discussao nao ficasse restrita a educação; programas de formação para capacitar
aos Srs. Parlamentares, decidindo, por isso mesmo, professores, através de cursos universitários; amplia-
alargar a participaçilo nos debates, estendendo-a a çao gradual das vagas em ensino superior; progra-
membros do Governo e de entidades da sociedade mas educacionais para comunidades indfgenas; par-
civil. ticipação da comunidade na gestão e expansão do

ensino médio, dentre tantas outras virtudes que esse
O tempo reservado a caca um dos expositores PNE apresenta e pode apresentar para todo o Pafs.

estará limitado a cinco minutos.
~ importante destacar, Sr. Presidente, que, na

Sobre a mesa acha-se à disposição dos Srs. elaboração do PNE, também foi levada em conta a
Parlamentares folha de inscriçêo destinada a quem Declaração de Nova Delhi, (ndia, de 1993; a Confe-
queira fazer uso da palavra. rência Internacional sobre População e Desenvolvi-

Convido para fazer parte da Mesa desta Comis- mento, realizada no Cairo, Egito, em 1994; a Cúpula
são Geral os seguintes convidados: o Sr. Pablo Genti- Mundial de Desenvolvimento Social, realizada na Di-
le, professor da Universidade do Estado do Rio de Ja- namarca, em Copenhague, em 1995; a 4Jl Conferên-
neiro; a Sra. Maria Helena Guimarães Castro, Presi- cia Mundial sobre a Mulher, na China, em 1995; a Afir-
dente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas mação de Aman, na Jordêl1ia, em 1996; a 454 Conte-
Educacionais - INEP/MEC; o Sr. Deputado Ivan Pai- rência Internacional da Unesco, em Genebra, Sufça,
xão, Secretário de Educação do Estado de Sergipe. em 1996, e a Declaraçao de Hamburgo, na Alema-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca- nha, em 1997, além de tantas outras pesquisas reali-
valcanti) - Concedo a palavra ao Secretário de Edu- zadas em nosso próprio Pafs.
caçãâ do Estado de Sergipe, Deputado Ivan Paixão, Entende o PPS, portanto, que se faz necessária
representando a Liderança do PPS. a aprovação do PNE para que possamos dotaro PaIs

O SR. IVAN PAIXÃO - Exrnfl Sr. Presidente, De- de um instrumento versátil e adequado que vai dirigir
putado Severino Cavalcanti; Sras. e SI'S. Deputados; e determinar os destinos da educação brasileira para
Srs. convidados, reúne-se hoje a Câmara Federal em os próximos dez anos.
Comissão Geral, e é dada aos mais variados setores Externamos também nesta oportunidade a pre-
da sociedade brasileira a oportunidade' de externa- ocupação do Partido Popular Socialista com o
rem suas convicçOes a respeito do Plano Nacional de não-cumprimento da Lei nll 9.424, de 1996, que defi-
Educação. ne a regra de cálculo para o estabelecimento do per

O Partido Popular Socialista aqui se faz presen- capita nacional para alunos matriculados.
te por intermédio da minha pessoa, Deputado Fede- O Governo Federal tem ignorado esta lei e com
ral, ora ocupando a Secretaria de Estado da Educa- isso tem subtraldo recursos da União que deveriam
çAo do Estado de Sergipe. O PPS entende que so- compor o Fundef.
mente através da educação poderemos construir Nos anos de 1998 e 1999, o Governo Federal
uma sociedade de direitos e oportunidades iguais, em aplicou somente 1 bilhêo e 100 milhOes de reais para
que o povo possa tutelar o Estado, e não por ele ser os Estados de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Mara-

_ tutelado. nhão, do Pará, da Pararba, de Pernambuco e do Pia-
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uf. Se a lei fosse cumprida, o Governo Federal teria Dessa forma, serão retomadas e ampliadas as
aplicado 4 bilhões e 500 milhões para quinze Esta- discussões promovidas pela Comissão de Educação,
dos. Aos citados acrescentarramos agora Goiás, Mi- Cultura e Desporto, que cumpriu o papel de analisar
nas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Nor- minuciosamente o projeto no seu mérito, preocupan-
te, RondOnia e Sergipe. Em 2000, está previsto que a do-se em abrir espaço para a manifestação de todas
União contribuirá com 688 milhões, quando deveria as representações nacionais do setõr educacional. -
contribuir com 2 bilhões e 500 milhões. O substitutivo~iio Deputado Nelson Marchezan

Portanto, desde o estabelecimento do Fundo de que deve orientar o debate de'hoje reflete os esforços
Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do seu autor em contemplar e compatibilizar as pro-
do Magistério já existe uma dIvida de 5 bilhões de rea- postas aportadas nas inúmeras audiências públicas
is, porque o Governo Federal deixou de contribuir efe- que tiveram lugar ao longo de 1998 e 1999, das quais
tivamente para esse fundo. participaram representantes das diferentes instancias

Sr. Presidente, a exemplo, o meu pequeno Esta- de Governo, d~ Conselho Na~ional de.~ducação e de
do, Sergipe, rio ano de 1999, perdeu ou deixou de numerosas entidades da sociedade CIVIL

transferir para os Municlpios 33 milhões de reais. No Embora ma.ntendo em linhas gerais a mesma
ano de 2000, está previsto transferir 48 milhões de re- estrutura do projeto originalmente encaminhado a
ais, e não recebemos sequer 1 real da União para a esta Casa pelo Executivo, o substitutivo do Relator in-
manutenção do ensino fundamental. corpora importantes contribuições do projeto coorde-

O PPS entende que é preciso cumprir a Lei nA nado pelo e~-Deputado Ivan Valente, por sua vez.ex-
9.424, e que a sociedade brasileira _ inclusive todos pressão de Impo~ante fóru~ q~e congre~a organlza-
os presentes - una esforços para a aprovação desse ções repre~entatlvas,d~ maior Importêncla para o se-
plano, que avança consideravelmente no que se refe- tor educacional brasileiro. O Deputado N~lson Mar-
re às questões da educação no Brasil. chezan também se mostrou bastante SOUCltO em aco-

M
·t b' d (P I ) Iher emendas apresentadas pelos seus pares.

UI o o nga o. a mas. C I d t d 'd. orno resu tado e o as as etapas percom as
0. SR. PRESIDENTE (Deputado Sev.enno Ca- desde 1997, quando as propostas ainda estavam

valcantl) - Concedo a palavra à Profll Mana Helena sendo formuladas no âmbito do Executivo e do Co-
Guimarães Castro, ~residente ~o I~stituto Nacional ned, o atual projeto de Plano Nacional de Educação
de Estudos e PesqUisas Educacionais - INEP/MEC. tem um lastro de legitimidade que não pode ser ques-

A SRA. MARIA HELENA GUIMARÃES tionado por nenhuma corrente poUtica. O substitutivo
CASTRO - ExmA Sr. Presidente; Deputada Esther aprovado pela Comissão de Educação foi encorpado
Grossi; Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, com metas ambiciosas que exigirão o esforço articu-
gostaria de agradecer, em nome do Ministro Paulo lado das três instâncias de Governo e a mobilização
Renato, a oportunidade que me é concedida por esta da sociedade, para serem alcançadas.
Casa ~e participar de~ta s~ssão plenári~, convocada A ampliação das metas também reflete a vonta-
espeCialmente para discutir o Plano NaCional de Edu- de de mudança que tem impulsionado as potrticas
cação. educacionais. t inegável que o Brasil realizou avan-

Em segundo lugar, quero destacar o acordo en- ços extremamente importantes na década de 90 na
tre todas as Lideranças para que esta sessão pudes- educação. Muitas das metas que estavam sinaliza-
se ser transformada em Comissão Geral, acelerando das pela Constituição de 1988 foram alcançadas na
a tramitação do Plano Nacional de Educação, do inte- década de 90. Mas ainda temos um longo caminho a
resse de todos nós. percorrer, e é preciso que o Plano Nacional de Educa-

Essa iniciativa demonstra, mais uma vez, a im- ção se constitua num indutor de mudanças e num
portância que a Cêmara dos Deputado atribui ao de- acelerador da velocidade com que essas mudanças
bate das questões educacionais estratégicas para o vão acontecer. . ,
nosso PaIs. A lista dos oradores que foram indicados Há uma tradição desta Casa de discutir exausti-
pelas Lideranças partidárias contempla a representa- vamente as quest~es educacionais, tensionando e
ção dos diferentes segmentos da área educacional, o polarizando as posições dos segmentos corporativos
que garante que teremos aqui debate democrático e mais mobilizados e atuantes. Foi assim com a LDB,
plural, o que todos nós desejamos, para que o Plano que demorou cerca de oito anos para ser aprovada.
Nacional de Educação seja compartilhado e atenda Consideramos importante que a aprovação do Plano
aos objetivos de todos os segmentos deste PaIs, Nacional de Educação não seja postergada por diver-
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gências quanto às estratégicas e poUticas que deve- Muito obrigada, Sr. Presidente. Meus cumpri-
rão ser adotadas para sua implementação. mentos à Câmara, mais uma vez, por este debate.

Um aspecto importante a ser levado em conta (Palmas.)
neste debate é que o PNE não estabelece apenas O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
metas e compromissos a serem assumidos pelo Go- valcanti) - Concedo a palavra à Profa. Hilda Rodri-
verno Federal. Trata-se, antes de tudo, de uma agen- gues, Presidente do Conselho Deliberativo ~a ~~i-
da de compromissos da sociedade brasileira, cuja im- a~o dos Professores Aposentados do Maglsténo Pu-
plementação dependerá da ação articulada das dite- bhco do Estado de São Paulo - APAMPESP.
rentes instâncias de Governo e da participação de to- A SRA. HILDA RODRI~UES - Sr. Presidente,
dos os segmentos sociais organizados. Sras. e Srs. Deputados, demaiS presentes, congratu-
.. Io-me com a Mesa por ter permitido este debate sobre

A pr6pna ~DB deterrmna que, uma vez aprova- o Plano Nacional de Educação.
d? o .Plano NaCional de Educaçã?, os Estados e Mu- Estou aqui representando uma associação de
mcfplos d~~~rão rever seus pr6pnos p~ano~, de forma aposentados. Embora estadual, a entidade está inte-
a compatibilizá-Ias com as metas naCionaiS. ressada na matéria porque os planos estaduais se-

Esta visão federativa, na avaliaçAo do Ministério guirão o que for determinado no Plano Nacional de
da Educação, tem sido freqaentemente relegada na Educação.
discussão do Plano Nacional de Educação e de ou- Os aposentados e trabalhadores em educação
tras propostas na área educacional, enfraquecendo, torcem pela aprovação do Plano Nacional de Educa-
assim, o princfpio da co-responsabilidade que deve ção, para que, dessa forma, seja superado o tremen-
orientar as açOss da UniAo, dos Estados, dos Municf- do déficit educacional do povo brasileiro. Em relação
pios e dos diferentes agentes sociais. a esse ponto, estamos de pleno acordo com as dema-

J:: nesta direção que chamo a atenção, para que is entidades, mas pelo pouco tempo de que disponho
no debate nAo deixemos de lado a questAo federati- tratarei de um tema que, a nosso jUfzo, é extrema-
va. No que se refere à educação básica, sobretudo, à mente C?nt~overtido, ~mbora a maioria das associa-
educação infantil e o ensino fundamental e médio, os çOes e Sindicatos estejam de acordo.
compromissos da ação compartilhada entre UniAo Refiro-me à exclusAo dos inativos das despesas
Estados e Municfpios necessariamente devem se~ d~ manutenção e desenvolv.im~mto do ensino,.defen-
considerados, para que sejam cumpridas as metas dl~a .por grande parte. de ~mdlcatos e aSSOClaçOes,
previstas no Plano Nacional de Educaçao, algumas pn~clpalmente das Universidades. Essa exclusão se
bastante ambiciosas. Por exemplo, a educação infan- dana para aumentar os recursos na área de educa-
til, a alfabetização de 10 milhOss de jovens e adultos ção.
em dez anos, a universalização do ensino fundamen- Muito bem. Mas n6s precisamos examinar se
tal, que já avançou bastante. Para o ensino médio, al- isso não será, na verdade, como nós achamos, um
gumas metas, de certa maneira, já estão sendo cum- verdadeiro tiro no pé, um passaporte para a miséria
pridas pelo pr6prio processo de expando do ensino dos atuais e futuros aposentados. Entendemos que
fundamental e pelo aumento do número de alunos nAo pode haver dicotomia entre ativos e inativos, uma
que estão retomando ao ensino médio, muito acima vez que os ativos de hoje serão os futuros aposenta

dos. Portanto, nAo se trata somente de nós, mas do
do número de alunos que concluem as oito séries da futuro dos que hoje estao trabalhando.
educação fundamental. Excluir os inativos é uma pseudo-soluça0. Para

Eu gostaria de encerrar minha fala reforçando, aumentar os recursos para a Educação terfamos que
mais uma vez, a importância da questão federativa, aumentar o percentual mfnimo vinculado na Constitu-

o da co-responsabilidade entre as três instâncias de ição, sem prejuizo dos aposentados.
Governo, sem esquecer, no que se refere ao ensino Por que dizemos isso? Primeiro, porque ao ex-
superior, que o Plano Nacional de EducaçAo prevê cluir os aposentados da despesa de manutenção e
expansão muito grande, que necessariamente vai de- desenvolvimento de ensino n6s estamos criando uma
pender do cumprimento das metas relativas à educa- nova e considerável despesa para o Executivo. Não
çAo básica, sem o que nAo teremos nClmero de alunos que eu tenha pena do Executivo por ficar com essa
suficiente para que a expando do ensino superior nova e considerável despesa, mas pelo que pode ele
atinja as metas previstas no Plano Nacional de Edu- fazer com essa despesa. Ela nAo terá nenhum per-
cação. centual mfnimo vinculado. Como os orçamentos do



O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan Agui
ar) - Concedo a palavra ao nobre Reitor José Carlos
Almeida da Silva, Presidente do Conselho de Reito
res das Universidades Brasileiras (CRUB), por cinco
minutos.

O SR. JOSÉ CARLOS ALMEIDA DA SILVA 
ExmQ Sr. Presidente, Deputado Ubiratan Aguiar; De
putado Pedro Wilson, Presidente da Comissao de
Educação; Deputado Nelson Marchezan, eminente
Relator do PNE; Deputada Esther Grossi; demais
Parlamentares; representantes das diversas entida
des aqui presentes, o Conselho de Reitores das Uni
versidades Brasileiras (CRUB), entidade que congre
ga 135 instituições de ensino superior, entre federais,
estaduais, municipais, particulares e comunitárias,
debateu, no momento prÓprio, o Plano Nacional de
Educação e elaborou um documento que foi encami
nhado aos Poderes Legislativo e Executivo, intitulado
Contribuições do Conselho de Reitores para o PNE.

Nesse documento, a partir dos princlpios de pc
Irticas para o ensino superior, corno os princrpios da
federação, da-qualidade, da expansão e do financia
mento, o CRUB se deteve na questao da expansêio
com qualidade, objetivando vencer as desigualdades
e diferenças regionais. Também sugerimos que a
avaliação fosse a mais ampla e diversificada e que a
autonomia tivesse como base fundamental uma am~

pia desregulamentação de toda a legislação impediti
va da autonomia, com baseno art. 207. Eque o finan
ciamento da Educação representasse 8% do nosso
Produto Interno Bruto. -- ".

\

Sr. Presidente. mais recentemente, o Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras, sabendo
que esta Casa está apreciando o PNE, passou ai cui
dar da elaboraçêo de uma Agenda Brasil para a Dé
cada da Educação.

Pretendemos fazer, neste segundo semestre,
uma grande plenéria'. Mas; -antes da plenária, quere
mos realizar uma semana nacional universitária, reu
nir todas as universidades para discutir essa Agenda
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apenas autorizativos. o Executivo pode achatar, dimi- ma, porque a qualidade salarial nao pode mais ser in-
nuir drasticamente essa despesa através da crescen- vocada no magistério.
te disparidade salarial entre ativos e inativos. Muito obrigada. (Palmas.)

Os que defendem a ex-clusão dos inativos dizem O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Ca-
que eles nao serão prejudicados, que, muito pelo valcanti) - ConvidQ o Deputado Ubiratan Aguiar, um
contrário, serao beneficiados, porque sobrando mais dos grandes defensores do Plano Nacional da Educa-
dinheiro para a Educaçao serao aumentados os salá- ção nesta Casa, a assumir a Presidência.
rios dos ativos e, pela paridade salarial entre ativos e O Sr. Severino Cavalcanti, 2!l Vi-
inativos, isto vai passar para os inativos. Ledo enga- ce-Presidente deixa a cadeira da presidên-
no, trágica i1usao. O princrpio da paridade já foi que- eia que é oe~pada pelo Sr. Ubiratan Aguiar,
brado, no caso do magistério. E essa quebra foi acei- 1!l Secretário.
ta sem nenhuma contestação judicial. Ninguém con
testou a quebra da paridade salarial entre ativos e
inativos a partir da instituição da GED - Gratificação
de Estrmulo à Docência - para os docentes federais e
da GID - Gratificação de Incentivo à Docência - para
as escolas técnicas federais, recém-criada por medi
da provisória.

Portanto, não se pode invocar o princrpio da pa
ridade para dizer que os inativos vao ficar protegidos
contra o achatamento salarial. O Senador Joao Cal
mon demonstrou - conforme está registrado nosAna
is do Senado - que toda vez que se suprimiu da
Constituição o vrnculo percentual mrnimo de recursos
para a Educação os Governos reduziram drastica
mente essas despesas. Se os Governos reduzem,
quando podem, as despesas com o que deve ser pri
oridade nacional, o que nao farao com adespesa com
inativos sem a proteção da paridade, que já foi um
princrpio quebrado, sem qualquer reação das entida
des?

É preciso ponderar muito bem. Queremos que o
Plano Nacional de Educação seja aprovado, mas
queremos que esse tópico seja muito bem analisado,
porque é um verdadeiro tiro no pé. Querem empurrar
os aposentados para fora de suas obrigaçOes. As uni
versidades, as Secretarias de Educação, o Ministério
de Educação e o Governo, todos falam a mesma lin
guagem. Parece que os aposentados sao os judeus
da época do nazismo, ninguém quer saber deles, to
dos querem empurrá-los para fora. Estao relativa
mente protegidos se ficarem na vinculação percentu
al e estarão totalmente desprotegidos - já que não
têm sequer direito a greve - fora qessa vinculação
percentual. Vamos achar uma solução mais inteligen
te. Vamos defender o aumento do percentual mrnimo
vinculado para a Educação e não esse tiro no pé,
essa mentira que de tao repetida adquiriu jeito de fic
çêo de verdade.

Agradeço a atenção de todos. Peço que exami
nem com muita atenção e muito carinho esse proble-
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Brasil para a Década da Educação. Por que razAo? por estabelecer metas precisas para o cumprimento
Porque de um lado cabe acompanhar no Congresso daquilo que já vem sendo apontado, inicialmente na
Nacional o Plano que está sendo apreciado por esta Constituiçao de 1988, que propunha o caminho da
Casa. De outro, estabelecer uma agenda de compro- universalizaçao do ensino médio, incluindo-o na edu-
missos e de ações concretas. NIo basta só o doeu- caça0 básica, e na Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
mento formal do Plano Nacional de Educaçao. Aliás, caça0, também aprovada por esta Casa. A LDB pro-
como se diz no próprio Plano, a intençao é de que ele pOe aobrigatoriedade do ensino médio, público e gra-
seja concebido e acolhido como plano de Estado, e tuito com implantaçAo progressiva. Agora, com o Pla-
nAo de governo. no Nacional de Educaçao, dá-se um passo à frente,

Se isto é verdadeiro, precisamos ter essa agen- estabelecendo-se uma meta com tempo e quantida-
da de compromisso e de açOes concretas, dada a de, ou seja, meta efetiva, para essa universalizaçao,
magnitude dos problemas deste Pais, na qual todos com a proposiçAo de garantia de vagas para todos os
têm de estar empenhados para a SOlUça0. NAo basta alunos concluintes do ensino fundamental.
s6 o Ex~cutivo, só o Legislativo, s6 as universi~ades, Os reflexos da inclusAo do ensino médio como
s6 a sociedade. A pretensAo.dessa ag~nda sena a d~ parte da educaçAO básica pela ConstituiçAo fazem-se
concla~ar t~dos para exam,"~r, na dlmen~o POUtl- sentir, na medida em que hoje esse nlvel de ensino é
ca, social, clentlfica, tecnológica, econOmlca e em- . P I t' . d . d 8 .
presariaI e também do mundo do trabalho o peso es- o que mais cresce n? a s, a Ingln o mais e ml-
peclfico da educaçAO na polltica nacional de desen- IhOes de.alu~os matnculados. Isso ~ de ~ma enorme
volvimento do Pais, como o PNE se insere nesse con- relev~ncla, VistO que, ao pensarmos. efetivamente no
texto e se ele se propoe a resolver, .de fato, os gran- crescimento e num modelo de SOCiedade, baseado
des desafios da EducaçAO brasileira I: neste cami- na preparaçAo das pessoas para o trabalho complexo
nho que nós estamos. . e para uma vida social cada vez mais pr~xima das de-

Abordando um pouco o que 9 substitutivo do mandas que temos nesse mesmo ambiente co~ple-
Relator, Nelson Marchezan, apresenta, nós conside- xo do mundo ~o ~bal~o, com certeza: a ga.rantla.de
ramos um dos pontos fortes a avaliação periódica do educaçAo báSica, l.ncIUlnd~ educação infantil, ensino
Plano a cada quatro anos. O Conselho de Reitores, fundamental e ensino m~dlo para t~os, é base ~ara
que tem uma longa tradiçAo e que agora começa a a construçao dessa SOCiedade. Se J~ntarmos a ISSO
desenvolveruma avaliaçAo Institucional, entende que uma concepção d~ educa~o profiSSional, que parte
pode dar uma grande contribuiçAo na construçAo dessa base e permite a efetiva preparação par~ o tra-
dessa Agenda Brasil para a Década da Educaçao, balho complexo, C?m certeza a teremos, avaliada a
mesmo enquanto está aqui o Plano, sendo aprovado cada quatro. anos, Implementada e com metas clara..
ou nlo, mas já suscitando um debate. As universida- mente definidas, e nossas geraçOes futuras prepara-
des podem contribuir concretamente para o acompa- das para essas demandas da sociedade.
nhamento, nAo s6 agora, mas posteriormente, quan- Sabemos, também, que existe uma enorme df-
do da avaliação do Plano após a sua aprovaçAo. vida social e precisamos de um forte trabalho de in-

Agradeço a este Plenário e ao eminente Relator clusAo daqueles que nlo tiveram oportunidade de
por esta oportunidade. complementar o,ensino fundamental, e mesmo a sua

Muito obrigado. educaçAo básica, no conjunto da sua vida de criança
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan Agui- e de jovem. É ryeceSsáriO, primeiro, garantir a' prG-

ar) - Convido o Prot. Ruy Leite Berger Filho, Secretá- gressiva inclusAo, após a universalização, a todos
rio de EducaçAo Média eTecnológica do Ministério da aqueles que concluem o ensino fundamental na idade
Educação. adequada; aqueles que deverAo retomar, através da

O SR. RUY LEITE BERGER FILHO - Sr. Presi- educaçAo de jovens e adultos, quer no ensino funda-
'dente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente agrade- mental, quer no ensino médio. A educação de jovens
'ço, em nome do Ministro Paulo Renato,oconvite para e adultos deverá vir associada a uma preparaçAo bâ-
participar deste debate. Gostaria neste momento de sica para o exerclcio de atividades profissionais,
-focar fundamentalmente a minha contribuiÇlo és como previsto no plano, quer no capitulo do ensino
.questões referentes às áreas de ensino médio e edu- médio, quer no da educaçAo profissional. Isso trará
-Cação profissional, que coord~no no.Ministério. condições efetivas de cada vez mais termos cidadlos

O Plano Nacional de EducaçAo. substitutivo do preparados para o desenvolvimento que o Pais re-
Deputado Nelson Marchezan, contribui imensamente quer.
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Acredito que o substitutivo traz elementos fun- is de Educação. Achamos que a centralidade na
- -damentais para esse desenvolvimento, além de pos- questão do financiamento persiste.

sibilitar um permanente diálogo entre a sociedade, o Antes desta audiência, conversávamos com o
Poder Legislativo e o Poder Executivo na consecução Relator, um grupo, e diz/amos que 10% do PIB inves-
das metas previstas no plano. tido em educação não é só o desejado pela socieda-

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- de brasileira, mas uma demanda em função da gran-
putados. (Palmas.) de diferença q~e temos ho~e em ~elaçã? a o~tros paI-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan Agui- ses. Se a.própria Unesco diz que mve~tlr 6,5 Yo do pro-
ar) - Convido, representando a Confederação Nacio- duto nacional bruto em ~ducação é Important~ para

I d T b Ih d Ed a ã CNTE sra Ju- os pa/ses em desenvolvimento, devemos conSiderar
na ~ r? ~ ~ ~~~ em uc ç o, , a que aqueles que têm dIvidas históricas nessa área
çara arla u ra lelra. têm de dispor de um aporte ainda maior, até que che-

A SRA. JUÇARA MARIA DUTRA VIEIRA - Sr. guem a um patamar estável, podendo depois fazer
Presidente; companheira Esther Gr~ssi; Sra~. ~ S~s. uma contagem regressiva do investimento. Achamos
Deputados; representantes das entidades sindicais, importante também que haja uma preocupação cada
dos movimentos sociais; senhoras e senhores pre- vez maior com a educação básica, no seu próprio
sentes a esta audiência para tratar ~o Plano Naci~nal conceito, para que tenhamos melhores condições de
de Educação, a CNTE é uma organização que reune investimento na educação infantil, até porque o Fun-
trabalhadores em educação das redes públicas do def protagonizou um movimento de inversão da lógi-
PaIs e que sempre esteve presente nesses debates, ca que os munic/pios estavam assumindo.
tanto aqui ~as audiências públicas reivin~i~das pelo A educação de jovens e adultos precisa ser vis-
Fórum NaCional em Defesa da Escol~ Publica, como ta como uma grande prioridade social, e acho que há
também nB: elaboraçã~ d? Plano NaCional de Educa- uma espécie de consenso nacional em relação a isso,
ção da SOCiedade brasileira. com a possibilidade de termos uma inversão cada vez

Neste momento em que se abre um espaço mais crescente do atual quadro.
para debatermos o Plano Nacional de Educação, é Sobre a educação profissional, entendemos
importante que tenhamos também a oportunidade de que deve cada vez mais unificar-se com a educação
reafirmarmos ainda uma contribuição a essa discus- básica, dentro de uma proposta em que a vinculação
sao, embora saibamos que a lógica desse debate e a do indivIduo com o mundo do trabalho seja mediada
correlação de forças presentes no Congresso Nacio- por uma formação integral e humanista.
nal e na própria sociedade brasileira não tenham per- A educação superior precisa ser indissociável
mitido que pudéssemos hoje estar discutindo o PNE do ensino, da pesquisa e da extensão: Acho que o
da sociedade brasileira. De qualquer modo, o convite episódio recente das greves nas universidades fede-
é relevante e agradecemos a oportunidade. rais está demonstrando até internacionalmente a im-

Na nossa perspectiva, o Plano Nacional de Edu- portância que tem a pesquisa nas universidades pú-
cação, após a Constituição de 1988 e a Lei de Diretri- blicas, por isso o investimento deve ser crescente.
zes e Bases, talvez seja o mais importante instrumen- Por último, entendemos que temos de colocar
to de intervenção poHtica que temos agora.na área da no Plano Nacional de Educação a vontade da socie-
educação. É por isso que, ao pensarmos esse Plano dade. Precisamos discutir o custo/aluno/qualidade-

_ Nacional de Educação, tivemos como prioridade es- a CNTE já entregou a esta Casa sua contribuição - e
tabelecer um debate, uma discussao sobre gestão a valorização profissional, que pressupOe carreira,
democrática e Sistema Nacional de Educação, que formação e salário. Se "meio salário" não justifica
julgamos da maior importância, inclusive pelos argu- "meio profissional", é imposs/vel ser profissional sem
mentos apresentados anteriormente. Precisamos salá,rio. Acho que essa é uma luta de todos aqueles
considerar o pacto federativo para avançarmos na que trabalham pela qualidade da educação no PaIs.
defesa da educàção de quãlidade- reÍYÍndlcada por Por último, queremos agradecer o espaço e di-
toda a sociedade brasileira. zer que desejável será o dia em que nós pudermos

Acreditamos que o Fórum Nacional de Educa- debater qualidade sem a~jetivosl num Plano ~acional

çao deveria ser o órgão formulador de poHticas naeio- de Equcação realmente Includente e emanclpador.
nais e que ao Conselho Nacional de Educação deve- Muito obrigada pela oportunidade. (Palmas.)
ria caber estabelecer as diretrizes em consonância O SR. PRESIDENTE (Deputado UQiratan Agui-
com os respectivos Conselhos Estaduais e Municipa- ar) - Com a palavra a Coordenadora de Conhecimen-
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to de Educação do Departamento Nacional do Sesi, subjetivo. Esta é uma questao que também deve ser
Mariana Reis Raposo. revertida e para a qual pedimos atenção especial

A SRA. MARIANA REIS RAPOSO - Sr. Presi- desta Casa.
dente, Deputado Ubiratan Aguiar; Sras. e Srs. Depu- Finalmente, queremos mais uma vez agradecer
tados, demais presentes, as minhas primeiras pala- a oportunidade e dizer que alcançar a utopia que o
vras são de agradecimento, em nome do Diretor Naci- Plano Nacional preconiza supõe uma aliança entre
onal do Sesi, ao Deputado Moreira Ferreira, pela govemo e sociedade civil. O Sesi manifesta-se com
oportunidade de o Serviço Social da Indústria, inte- disposição para enfrentar o desafio.
grante do Sistema CNI, poder aqui ap~sentar suas Muito obrigada. (Palmas.)
:nd~rações em relação ao Plano NaCional de Edu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan Agui-

çã . .,. .. ar) - Com a palavra a Presidenta da União Brasileira
Nossa pnmelra manrfestação é no sentido de dl- de Estudantes secundaristas UBES Carla Tars dos

zer da necessidade urgente de aprovação do Plano, Santos "
um balizador das açOes relacionadas à educação,' .
muito mais como uma utopia que a sociedade deve A ~RA. CARLA !Ais DOS SANTOS -.Bom dia,
perseguir, uma intenção que supõe estratégias e Sr. PreSidente; bom dia, Dep~tados; bom dia, traba-
ações para que possa ser alcançada. Iha?ores em educação; bom ?Ia para todas as persa-

O Sesi aqui se manifesta como uma instituição nahdades ~resente~ ~a ComiSsão. .
que colocou a elevação da escolaridade do trabalha- A .União. BraSileira de .Estudant~s Sec~ndans-
dor como uma de suas prioridades. Nesse sentido tas, ":Ia1or entidade estudantil da Aménca Latma, t~m
n6s estamos desenvolvendo o Programa Sesi Educa- 47 !'n1lhOes de ~studantes em sua ba~e e. é a maior
ção Trabalhador, que no ano 'passado atingiu 750 mil entidade orga.nrza~a do mundo, com cinqüenta anos
matrrculas em ações de alfabetização e ensino funda- d~ luta e de hl~tóna ~m defesa da edu~ção, do ~~-
mental. Começamos a atuar no ensino médio, muito sll, da ~o~eranla naCional, da democraCia e dos dlrel-
embora os dados oficiais digam que a rede privada tos SOCiaiS.
atingiu trezentas e poucas mil matrIculas. N6s acreditamos que este é um momento Im-

Essa utopia que perseguimos supõe estratégi- par na história brasileira. Estamos passando para
cas bastante fortes. O Plano tem como meta a alfabe- novo milênio, na virada do século, e, infelizmente, ain-
tização de 10 milhões de pessoas de 15 anos de ida- da assistimos a uma degradação e a um desmonte
de ou mais nos primeiros cinco anos e a erradicação lastimável da escola pública brasileira.
do analfabetismo ao final da década, ou seja, em dez ~ nesse sentido que achamos importante a dis-
anos. Estima-se que haja no Pars 15 milhões de anal- cussAo do Plano Nacional de Educação, pois teremos
fabetos totais, isto é, pessoas que nunca foram à es- oportunidade concreta de mudar a realidade por que
cola ou que têm menos de um ano de escolaridade. passa a educação brasileira. Entidades, professores,
Estamos falando de adultos inseridos no mereado de trabalhadores, estudantes, Deputados, legltimos re-
trabalho - formal ou nao -, cidadaos autOnomos res- presentantes do povo brasileiro, têm nas maos a pos-
ponsáveis pela sua própria subsistência. sibilidade de ml4daro curso da história do nosso Pars.

Os dados de que dispomos hoje nos dizem que Mudar a educaçao brasileira, mais do que mudar as
há cerca de 160 mil matrrculas em classes de alfabeti- escolas e universi~ades, significa transformar o futuro
zação presenciais. Como a alfabetizaç60 não se faz à do Brasil, caminhando para um pars mais justo, onde
distância, pressupostamente teremos de contar com teremos homens livres de verdade. O conhecimento,
um esforço muito grande de toda a sociedade para sem dúvida, é o indicativo da verdadeira liberdade, na
qlJe possamos transformar esses 160 mil em 10 mi- medida em que o cidadao tem à disposição sua opi-
IhOss em cinco anos, em 15 milhOss em dez anos. niao, seu senso crrtico, a fim de contribuir mais com a
Isso exige um esforço muito grande e, mais do que Pátria.
isso, a mobilização da sociedade em tomo dessa uto- O Plano Nacional de Educação, Sras. e Srs. De-
pia. putados, é estabelecido com 167 metas, das quais

Quando falamos de ensino fundamental de ja- apenas 59, ou seja, 35,9%, têm a colaboração da
vens e adultos, estamos falando de um direito subjeti- Uniao, e apenas dezesseis, ou seja, 9,5%, têm a inici-
vo consagrado na Constituição. Entretanto, os recur- ativa da União. Resumindo: temos 90,5% das metas
101 pClblicos do Fundef nao cobrem a educação de jo- sob responsabilidade exclusiva ou prioritária dos es-
vens e adultos no ensino fundamental, direito público tados e municrpios ou da iniciativa privada.



Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan Agui

ar) - Concedo a palavra ao Gerente de Articulação
Politica da FundaçAo Abrinq pelos Direitos da Crian
ça, Sr. Caio Magri.

O SR. CAIO MAGRI - Quero cumprimentar o
Sr. Presidente, Deputado Ubiratan Aguiar, e a Depu
tada Esther Grossi e dizer que nao é nada fácil fazer
intervenção neste momento. Quero cumprimentar,
também, todos os Parlamentares, especialmente os
da Comissao de EducaçAo, Cultura e Desporto e o Sr.
Relator, Deputado Nelson Marchezan, pelos esforços
realizados em relaçao ao Plano Nacional de Educa
ção, e todas as organizaçOes presentes que se têm
preocupado com este assunto. Acho que a UBES é
um exemplo, neste momento, ao debater com seg
mentos sociais o Plano Nacional de Educação.

A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança
está reunida neste momento em Louveira, no Estado
de sao Paulo, com cerca de cem entidades da socie
dade civil da sua rede, que se chama Rede Crer para
Ver. Trago aqui uma moçao escrita ontem nesse en
contro, ap6s um debate com membros da Comissao
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Está claro para nós que o MEC tem, com esse Acreditamos que esta é uma luta justa. Trata-se
Plano Nacional de Educação, a única intenção de de justiça social. É preciso qualidade na educação
centralizar as decisões polfticas do campo da educa- básica, é preciso reservar vagas na universidade,
çAo, e nao garantir o seu dever pela Constituição, que porque nao há igualdade na hora da disputa do vesti-
é a manutenção e a garantia da escola pública gratui- bular, mesmo sendo este uma prova que considera- .
ta e de qualidade para todos. mos nao avaliar defám-o conhecimento do estudante

Isso tudo, caros deputados, aliado a uma lógica e o aprendizado que se teve 'na educação básica.
que já vem ponderando em nosso Pais por um bom Estamos propondo aqui, de acordo com o Ter-
tempo, uma lógica perversa, porq!Je coloca a raciona- ceiro Congresso Nacional de EducaçAo, que se invis-
lidade financeira sobre a racionalidade social no cam- ta, no minimo - e é o minimo que este Congresso
po da educaçAo, gera a exclusao de grandes parce- pode fazer pela Educação - 10% do PIB em educa-
las de jovens à educação, comprometendo o desen- çao. (Palmas.) Nao estamos pedindo aqui privilégios,
volvimento vE!ll"dadeiro de nossa Pátria. estamos exigindo nossos direitos. Educação tem que

Hoje, temos em nosso Pars nada mais nada me- deixar de ser privilégio ~o ~ars para passar a ser direi-
nos do que 3 milhões de crianças fadadas ao trabalho to, como está ~a Constituição. .
infantil e longe dos bancos escolares, comprometen- Quero deixar claro que n~o temos nen~uma Ilu-
do, de fato, nosso futuro. Em sao Paulo, hoje, 54,6% sao. Os est~dantes secundarlsta~ ~êm mu~t~ claro
dos jovens - portanto, mais da metade da juventude qu~ este projeto nao garante ~s direitos SOCiaiS con-
em idade de formação - estao fora do ensino médio e qUlstados por um povo e~ qumhentos anos de luta,
fora das universidades. nao garante a democracia, que vemos ser a~cada

. . . . neste momento, nao garante, de fato, a soberania na-
. Temo~ 1 milhão e 800 mil Jov~ns de escolas pu- cional, na medida em que pretende privatizar nao só

bllcas e pa~lculares prestando vestibular. D~sse~, so- empresas estatais de importância estratégica para o
m;n~e 6 mil estudantes têm acesso a Universidade Pais, mas também a educação pública e gratuita de
publica. ,qualidade. Temos consciência de que, para mudar a

Esse quadro de exclusao tem que mudar. E educação, é preciso mudar o governo. Por isso, de-
essa mudança tem de partir de cada um de n6s, res- fendemos o Fora FHC para, de fato, o Brasil ir para
ponsáveis pelo futuro da educação, como represen- frente e avançar com justiça, soberania e democra-
tantes e lideranças que somos do nosso povo. Por- cia.
tanto, é nossa responsabilidade mudar essa situa-
ção.

É por isso que a Uniao Brasileira de Estudantes
Secundaristas (UBES) hoje vem desenvolvendo o
plano emergencial para a educação básica, que se
contrapõe ao plano apresentado pelo Governo Fede
ral e pelo Ministério da Educação, para justamente in
verter essa 16gica perversa. Temos que ter racionali
dade social acima de racionalidade financeira, porque
a educação nao é um banco de negócios e a juventu
de brasileira concretamente semprejcontribuiu muito
na luta eno curso do avanço deste PaIs.

Esse plano emergencial para aeducaçAo bási
ca que estamos elaborando atualmente tem como
principal bandeira a reserva de, no mrnimo, 50% das
vagas, por curso e por turno, nas universidades públi
cas, para aqueles que estudaram a vida inteira em es
cola pública. N6s, jovens secundaristas que estuda
mos em escolas públicas - 85% desses 47 milhOes,
quase um terço da populaçao brasileira -, nao agOen
tamos mais ficar fora da universidade, nao aguenta
mos mais ver 59mente 1% da sociedade no ensino de
excelência.
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de Educação da Câmara dos Deputados e entidades 14, que criou o Fundef, só terao consistên-
nAo-govemamentais. A moção representa nossa pc- eia se abarcassem a educação básica, in-
sição no debate que acontece hoje na Câmara dos cluindo a educação especial, de jovens e
Deputados. adultos e a erradicação do analfabetismo,

Aos Parlamentares da Câmara Federal conforme a PEC n2 112/98, que institui o
A Rede Crer Para Ver, articulada pela Fundeb e que tramita no Congresso.

Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança Acreditamos, portanto, que a indicação
e· Natura Cosméticos, de apoio à melhoria de criar uma Comis&ao Especial para análi-
da qualidade do sistema público de ensino, se da PEC do Fundeb é urgente e de funda-
constituida por mais de cem entidades da mental importância. Dessa forma, poderão o
sociedade civil de todo o pais, que desen- Congresso Nacional e sociedade civil apro-
volvem projetos em escolas públicas, aten- fundarem o debate sobre fontes de financia-
dendo cerca de 650 mil crianças e adoles- mento que garantam a efetiva promoção de
centes em 2.480 escolas apresenta por uma educação pública de qualidade que ca-
meio desta moção, sua posição em relação labore para a construção de cidadania para
ao Plano Nacional de Educação que hora é todos. Esta é uma proposta concreta para
objeto de discussão por esta Casa: enfrentarmos a questao dos recursos para a

Vemos com preocupação alguns as- educação brasileira.
pectos do relatório aprovado na Comissao Esperamos que os representantes do
de Educação Cultura e Desporto da Câmara povo, que compõem esta Casa de leis,
dos Deputados, e destacamos: aproveitem a oportunidade histórica de criar

- As metas educacionais - e &ao muito um instrumento legal que assegure que fi-
importantes, &ao as que envolvem a quali- nalmente teremos uma educação pública de
dade da educação pública, nao só a quanti- qualidade colocada como prioridade absolu-
dade e o acesso - tiveram seu alcance re- ta na agenda nacional.
duzido em função das limitações orçamen- Assim conclamamos que a tramitação
tárias que deveriam ser fixadas em 10% do deste projeto de lei tenha, de fato, a urgên-
PIS, no minimo cia é a importância que se anuncia.

- Mesmo as metas mais otimistas nao Desde os anos 30, com o Manifesto
estao asseguradas pois o plano nao estabe- dos Pioneiros pela Educação, como o pró-
lece indicações da vinculação financeira, ou prio texto do relatório lembra, que diversos
seja, de onde sairão os recursos para a via- documentos com o mesmo caráter deste
bilízação das metas. PNE foram produzidos, sem que, do papel à

Isto é muito patente no caso da educa- realidade, a educação pública tivesse mere-
ção infantil, do ensino médio e do ensino su- cido a atenção anunciada.
perior. Reafirmamos a nossa crença de que a

O relatório faz referências positivas ao educação se constitui na principal estratégia
Fundef, pelos efeitos redistributivos que te- para a construção de uma sociedade demo-
ria gerado no ensino fundamental. Porém, já crática, justa e solidária, na qual a cidadania
existem avaliações de impacto do Fundef in- possa ser de fato exercida por todos.
dicando que para a Educação Infantil os ~ nisto que acreditamos. E isto que
efeitos foram perversos, uma vez que as queremos ver.
prefeituras acabam desmantelando suas re- Este documento foi assinado por cerca de cem
des de atendimento em Educação Infantil, entidades de todo o Brasil, em Louveira, São Paulo,
abrindo vagas para o Ensino Fundamental no dia de ontem, 22 de maio do ano 2000.
com os recursos do Fundef.

Acreditamos que o PNE, pelo seu ca- Era o que tinha a dizer.
ráter estratégico para o desenvolvimento do Muito obrigado. (Palmas.)
Pais, deve ter suas metas asseguradas nos O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Sr. Pre-
Planos Plurianuais (PPA) que correspon- sidente, peço a palavra pela ordem.
dam ao seu perfodo de vigência. Acredita- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan Agui-
mos que os efeitos positivos da Emenda nA ar) - Tem V. ExA a palavra.
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O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Sr. Pre- dos os pafses da região reduziram os seus investi-
sidente, peço a V. ExJl que distribua esse documento mentos na educação básica. Não vamos discutir, ar,
da Fundação Abrinq, dado o seu valor, aos presentes as poJrticas de ajuste, os compromissos com o FMI,
nesta Comissão Geral da Camara, ainda nesta ma- que já são do conhecimento público, mas trata-se de
nhã. um dado importante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan Agui- Da mesma forma, na recente Conferência de
ar) - A Mesa vai diligenciar nesse sentido. Dakar, vários educadores latino-americanos firmaram

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan Agui- um documento de alerta com relação aos compromis-
ar) - Concedo a palavra ao Sr. Walter E. Garcia, Dire- sos que os parses estão assumindo, uma vez que es-
tar do Instituto Paulo Freire, de São Paulo. tão sendo muito pouco cuidadosos com relação à

O SR. WALTER E. GARCIA - Sr. Presidente, questão dos recursos. Estão sacrificando a lógica da
Deputado Ubiratan Aguiar; Deputada Esther Grossi; educação e da cidadania em função dos interesses fi·
Deputado Nelson Marchezan; demais Pariamenta- nanceiros dos organismos internacionais. Curiosa-
res, dirigentes de entidades aqui presentes nesta ma- mente, isso acontece na década em que praticamen-
nhã tão importante para os educadores deste Pars, te todos os parses da nossa região, com exceção tal-
gostaria, inicialmente, de agradecera V. Exas. a opor- vez de Cuba, por razOes óbvias, que todos conhece-
tunidade de estar aqui representando os colegas do mos, endividaram-se perante os organismos financei-
instituto que leva o nome do grande educador brasile- ros internacionais e deixaram de fazer os investimen-
ira Paulo Freire. tos internos que as suas leis determinavam.

Com respeito ao Plano Nacional de Educação, Nesse sentido, gostaria de deixar claro, secun-
acredito que talvez tenha um defeito: demorou muito dando a posição de outros colegas que me antecede-
tempo para ficar pronto. Mas nunca é tarde para ser ram, que com qualquer plano que aprovemos aqui, se
aperfeiçoado, como foi nesta última versão da qual não tivermos um aumento dos recursos para a educa-
tomamos conhecimento. Acompanhei todo o proces- ção, não vamos a lugar algum. Isso está provado e
so de elaboração, as diferentes versões, e quero elo- comprovado.
giar de público o trabalho do Deputado Nelson Mar- Isso tem a ver com a segunda questão que que·
chezan e de todos os assessores e colaboradores remos levantar: que tipo de pars queremos ser no fu.
que se debruçaram sobre os p~ob~emas que o.Plano turo? Queremos nos conformar àquilo que Manuel
apresenta e as soluçOe.s que indica, no sentido de Bonfim dizia no inrcio da década de 30, que sem in.
que tem t~dos os mecanismos que podem nos lev~r ~ vestimentas em educação serfamos uma república
um equaclona":,ento adequado da educação brasllel- de segunda categoria - creio que, agora, poderemos
ra para os próximos anos. caminhar para uma terceira ou quarta categoria -, ou

Não vou entrar em consideraçOes especrficas queremos ser um pars com plena autonomia e dono
sobre o Plano. O importante é que todos os seus me· do seu destino?
canismo~ de control~ e de acompanhamen~o possam Acho que essa questão tem muito a ver com os
ser, efetivamente, Implementados.a partir de sua recursos, porque indica claramente uma prioridade
aprova~o. No entanto, n6s, do Instl!uto, temos algu- potrtica queo Pars tem de assumir perante o seu futu-
mas posições a def~~der. Desta?Srel duas delas que, ro e as suas geraçOes. Acredito que s~m essa-defini-
talvez, po~sam aUXIliar na definição dos rumos futu- ção o plano será bem-feito e bem.intencionado, mas
ros, a partir da aprovação deste plano. morrerá por falta de condiçOes para sua execução.

Refiro-me, em primeiro lugar, à questão crucial .. --
dos recursos. Trata-se de uma questão que vem sen- Nesse sen.tldo, qu~ro dizer aos Srs. Par/amen-
do tangenciada pelas diferentes propostas e diferen- ~ares qu~ o Instituto apoiará tod~s a~ pr?postas, se·
tes planos de-educação, que vêm sendo mascarados Jam de leIS ou de emendas ~nstit~CI~nals, que colo-
pelas diferentes formas como se fazem e se execu- qu~m a educação._~mo efetiva pnondade orçamen·
tam os orçamentos públicos neste PaEs. Nos últimos tána, sem subterfúgiOS ou escamoteaçOes.
anos, temos sido pródigos em tirar recursos da edu· Muito obrigado. (Palmas.)
cação. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan Agui-

Isso nao aconteceu s6 no Brasil, acontece si- ar) - Concedo a palavra ao Presidente da Associação
multaneamente em vários parses da América Latina, Nacional dos Dirigentes das InstituiçOes Federais de
8 ponto de a Unesco, em recente encontro em Santo Ensino Superior - ANDIFES, Reitor Rodolfo Pinto da
DernIngo, na República Dominicana, verificar que to- Luz.
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O SR. RODOLFO PINTO DA LUZ - Cumpri- investisse 7% em educação, incluindo educação bá-
mento o Sr. Presidente, Deputado Ubiratan Aguiar, sica e superior. Recentemente, Luis Yarzabal, Diretor
grande defensor da educação; o Sr. Presidente da da Cresalc, comissão latino-americana para a educa-
Comissao de Educação, Cultura e Desporto, Deputa- ção, da Unesco, reafirmou que se deve investir no mr-
do Pedro Wilson, que muito nos tem ajudado na luta nimo 7% em educação e mais 2% em ciência e tecno-
para conseguirmos meios para melhorar a educação; logia.
o Sr. Relator do PNE, Deputado Nelson Marchezan, Como o Pars tem incidido em atrasos perma-
também um grande lutador; a Deputada Esther Gros- nentes no que se refere à educação, deverramos in-
si; demais Deputados e educadores presentes e enti- vestir no mrnimo 7%. Não podemos investir em edu-
dades aqui representadas. Saúdo a Cêmara dos De- cação menos do que se paga em drvidas no Pars.
putados pela realização desta sessão para debater (Palmas.) Estabelecermos uma paridade já seria algo
com maior profundidade o Plano Nacional de Educa- bastante razoável, porque pensar no futuro do Pars é
ção. pensar no futuro de sua população. Só teremos con-

A Andifes, que congrega todas as instituições dição de desenvolvimento à medida que investirmos
federais de ensino superior, tem declarado que a edu- em todos. E recursos humanos são essenciais para o
cação tem de ser tratada como um conjunto. Não po- desenvolvimento de um pars. A Andifes tem proposto
demos priorizar a educação superior ou a básica. De- sairmos dos 5% de investimentos públicos e privados
vemos, isso sim, investir no conjunto da educação. para no mrnimo 8%, como forma de começarmos a
Caso contrário, nao teremos qualidade em nenhum recuperar um pouco esse atraso.
dos graus dessa educação. Devemos continuar a meditar. Se queremos um

Por outro lado, estamos cada vez mais numa pars realmente desenvolvido, devemos ter institui-
sociedade do conhecimento. Os parses têm investido çOes competentes, capazes, autOnomas. A universi-
decididamente em educação, ciência e tecnologia. dade tem de garantir sua autonomia. A Andifes tem
Nao há como superarmos o subdesenvolvimento se proposto a criação de um conselho de coordenaçêo
nao fizermos isso. Nao podemos conviver com anal- do sistema federal envolvendo nao apenas a repre-
tabetos, com pessoas que nao têm um grau de esco- sentação das próprias universidades como as entida-
laridade crescente. Apenas a educação básica, a des da sociedade civil e do governo, para que haja
educação fundamental obrigatória, nao condiz com o estabilidade no crescimento das universidades.
mu~do moderno. A educação média ob.rigat6ria é a Com o crescimento do ensino de educação bá-
realidade em todo~ os par~s desenvolvidos.. sica, fundamental e média, a educação superior, no-

A ConferênCia Mundial da Educação Supenor, tadamente a federal tem de crescer e no mrnimo re-
pror:novida ~Ia Unesco, em 1998, conside,"?u que o cuperar sua posiçã~, que é mrnima m~smo - 25% do'
ensmo supenor.deve ser ofe~do.a todos, Indep'sn- contexto _, o que significa triplicar a oferta de ensino
den.temente da Idade, tend.o cnténo n~o econOmlco, superior federal. Precisamos de recul'S9s para sair-
SOCial. de raça, etc., mas sim a capaCidade das pes- mos dessas incertezas e das crises permanentes or-
soas. çamentárias e de manutenção de uma carreira digna

Dentro desse quadro, há muito o que fazer em tanto no campo docente como no técni-
educação em todos os nrveis no Pars. Por isso. quan- co-administrativo.
do se trata de um plano nacional de educaçêo ~rdio, Muito obrigado. (Palmas.)
porque deverramos ter planos permanentes, e Inves- . .
tindo para recuperar o atraso que temos em todos os O SR. PRESIDENTE (D~putado Ubiratan AgUl-
nrveis, tanto em quantidade como em qualIdade, te- ar). - Concedo a palavra a Mana Malta camp~s.,. pas-
mos defendido a educação superior como necessida- qUI~dora ~a Fundaçêo Cartos Chagas. S. S dlspOe
de fundamental para o desenvolvimento do Pars. Nao de Cinco minutos.
basta aqui repetirmos mais uma vez o que disse Juli. A SRA. MARIA MALTA CAMPOS - Sr. Presi-
us Nyerere, Presidente da Tanzênia: "8eguindo a ori- dente, Sras. e Srs. Deputados, prezada Deputada
entaçlo dos organismos internacionais, investimos Esther Grossi, senhoras e senhores presentes, agra-
em educação básica, nao investimos na educação deço o convite em meu nome e em nome da Funda-
superior, e o pais continua subdesenvolvido". 910 Carlos Chagas.

Por isso, há que se investir em todos os n(veis. Gostaria dé, primeiro. ressaltar nesta Casa a im-
Já em 1979, os Ministros da EducaçAo da Amé- portAncia da votação desse plano, que, como a maio-

rica Latina, reunidos no México, propuseram que se ria dos alunos das escolas brasileiras, está defasado,
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atrasado e já deveria ter sido aprovado há muitos básicas para conseguir resolver problemas simples
anos. de uma etapa. Somente uma a cada cinco crianças

Já terminamos a década de educação iniciada que chegaram até a 4& série, segundo resultado do
em Jomtien, na Tailêndia, em 1990, quando o Brasil MEC.
firmou seu compromisso. Acho que isso mostra a ur- Sabemos que o Fundef, se garantiu mais recur-
gência desse plano, que é uma reivindicação hist6ri- sos para o ensino de 7 a 14 anos, tirou os recursos
ca dos educadores no Brasil, porque permite uma vi- das pontas dos sistemas. Um cobertor pequeno,
são prospectiva da educação, permite superar a frag- quando puxado, sempre deixa os pés ou a cabeça de
mentação de açOes, superar a descontinuidade das fora. Foi o que ocorreu: a educação infantil está des-
açOes governamentais, justamente porque é um pla- guarnecida, pois os municlpios estão sem recursos
no de Estado, como foi enfatizado aqui. Além disso, é para investir nesta etapa da educação, que é impor-
muito importante que o Plano crie mecanismos e que tantrssima. A educação de jovens e adultos está des-
esta Casa esteja atenta a isso, como já foi ressaltado guarnecida. Existe um estudo do Ipea mostrando
também aqui, para que a sociedade civil possa cobrar que, se nao forem feitos investimentos muito altos
a execução dessas metas nos vários nlveis de Gover- nos próximos dez anos, vamos continuar com esses
no, a começar pelo federal; para que a sociedade civil Indices indecentes de analfabetismo e de baixa esco-
tenha acesso aos dados e aos indicadores educacio- laridade dessa faixa da população.
nais, inclusive nos municlpios, e os conselhos que já A educação é um processo integrado. Não se
foram instituldos, como, por exemplo, o conselho que pode investir somente numa área, porque as outras
deveria estar fiscalizando a execução do Fundef, te- vao sofrer também. As mães que têm baixa escolari-
nham acesso a esses dados, o que nao está ocorren- dade nao conseguem ajudar seus filhos nos estudos;
do. Muitos desses conselhos estão inoperantes ou os pais que nao possuem um bom emprego nao têm
muito pouco atuantes, como é o caso do próprio con- boas condições de colocar suas crianças na escola;
selho em termos nacionais. aqueles que nao freqoentam a pré-escola têm maio-

É muito importante que esse plano nao conte- res dificuldades no ensino fundamental; as universi-
nha apenas boas intençOes, mas realmente consiga dades devem ser fortes e produtivas e pesquisar,
servir de instrumento para que possamos transformar para melhorar a formação de professores. Enfim, to-
a educação e seus enormes problemas, resultados dos os nlveis estão ligados.
de uma dIvida social, de uma dIvida para com a edu- Portanto, a educação como um todo precisa de
caça0 do povo brasileiro, acumulada durante qui- investimento e de um compromisso maior. E a popu-
nhentos anos. . laça0 brasileira sabe disso. Pesquisa realizada pelo

No ensino fundamental, para exemplificar um lbope com 2 mil pessoas, no ano passado, a pedido
pouco, vemos que, nos últimos dez anos, alcança- da Campanha t'<!acional pelo Direito à Educaçêo,
mos alguns progressos no Indice de cobertura de cri- mostrou que a maioria dos entrevistados pensa que o
anças de 7 a 14 anos, mas ainda temos 2,5 milhOes govemo deve priorizar o salário dos professores e
de crianças dessa fãixa etária fora da escola. E isto ajudar as famflias mais pobres a manter seus filhos
não é apenas no Nordeste. No Estado de São Paulo na escola. (Palmas.)
existem 186 mil crianças nessas condições e em Mi- O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE -
nas Gerais, 151 mil. Portanto, até mesmo no sul e no Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Sudeste isso ocorre. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan Agui-

Além dis~, muitas vezes, as crianças que estão ar) - Tem.V. ExA a palavra.
dentro da escola sêo submetidas àquilo que o Prof. O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE -
Alceu Ferraro chama de exclusão na escola. Trata-se Sr. Presidente, em nome "da bancada do PT, saúdo
de crianças altamente defasadas em relação à idade esta iniciativa, que permite que a representação da
e à série que estão cursando, com sérios problemas sociedade civil, da comunidade acadêmica e cientlfi-
de aprendizagem, devido à baixa qualidade da maio- ca e de entidades que representam o setor educacio-
ria das escolas acessfveis à população de baixa ren- nal participem do debate do Plano Nacional de Edu-
da, à população trabalhadora no Brasil. Os:re.sultados cação.
de 1995 do Saeb mostram que apenas uma em cada 'Essa ação, no entanto, deveria ter sido acompa-
cinco crianças da 4- série que foram testadas naquele nhada de metodologia que tivesse tomado posslvel
ano sabiam ler com entendimento daquilo que esta- que todas as contribuições, tão ricas, desses seg-
vam lendo e tinham domInia das quatro operaçOes mentos que estão sendo apresentadas hoje, aqui, ti-
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veuem sido incorporadas ao Plano, quando da sua educacional e do plano apresentado pela sociedade
elaboração. A ausência de debate democrático e par- civil, que tive a honra de encabeçar nesta Casa. Mas
ticipativo acaba estabelecendo um viés burocrático e nao podemos concordar com os prazos, as metas e a
tecnocrático que nem sempre reúne a rica experiên- lógica que o orienta, pÕrque há duas limitações bási-
cia de todo o mundo educacional. cas que norteiam a visao do relatório.

Expresso também nossa inquietação com as A primeira aceita a legislação implementada no
metas do FMI para o ajuste fiscal, com cortes inclusi- Pafs a partir de 1994, que reforma a Constituição Fe-
ve na Educação: o govemo acaba de diminuir em 5% deral através da Emenda nll. 14, aprovando uma Lei
os recursos destinados a ela. O abandono da munici- de Diretrizes e Bases que foi virada pelo avesso, a
palização do ensino, a carência que as universidades que saiu da Cêmara dos Deputados, e continua a Ie-
vêm enfrentando, a ausência de verbas para que a gislação do ensino técnico e tecnológico e uma gran-
poHtica educacional seja a prioridade das prioridades de bateria de medidas provisórias, portarias, uma ver-
no êmbito das poUticas públicas deveriam mobilizar dadeira fúria legiferante desse Governo. É Obvio que
esta Casa. sua lógica é excludente e baseada na questao-chave

Termino dizendo que estamos muito honrados do ajuste fiscal, que também se faz presente no Plano
por ter participado com pessoas como Florestan Fer- Nacional de Educação. Podemos até traçar metas
nandes, que tanta contribuição deu á esse trabalho. ambiciosas, mas nao vamos ter condições de cum-
Elogio também o ex-Deputado Ivan Valente, primeiro pri-Ias, nem a de gastar 7% do Produto Interno Bruto,
autor dessa iniciativa, colaborando com o Plano Naci- proposta pelo Relator.
onal de Educaçêo, e lembro a figura ~e Paulo ~rei~, Essa idéia atinge a educação. A primeira coisa a
que mostr:a o empenho que temos tido na hlstón~, fazer é eleger uma prioridade, para se seguir o racio-
como partido, para colocar a educação como a maIs cfnio do Fundef. Com isso, violentamos o conceito de
importante estratégia de polrtica pública. educação básica contido na Lei de Diretrizes e Ba-

Parabéns à Cêmara dos Deputados por este de- ses. Nao é à toa que vários oradores questionaram o
bate. Espero que ainda tenhamos tempo de emendar, mesmo que nOs quando da votação da PEC nA 233:
apoiar e aperfeiçoar um projeto que poderia ter sido sobrará para a educação infantil e para o ensino mé-
muito mais democrático e participativo - seguramen- dio? Não haverá recursos. E o resultado é esse que
te mais estratégico, se assim tivesse sido construfdo. está no relatório do Deputado Nelson Marchezan:

Muito obrigado, Sr. Presidente. menos 200 mil matrfculas na educação infantil; a
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan Agui- meta do ensino médio é aquela possrvel, que vamos

ar) - A Mesa acolhe as referências feitas pelo Uder fazer; aqueles que terminarem o ensino fundamental,
do PT. vamos assimilando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ubiratan Agui- A proposta da sociedade civil leva em conta o di-
ar) - Passo a Presidência dos trabalhos à nobre De- agnóstico, e temos de reconhecer que ele melhorou
putada Esther Grossi. muito no relatório do Deputado Nelson Marchezan,

O Sr. Ubiratan Aguiar, 1R Secretário, mas.as meta~ nao s~o condjzente~ C?m o~ d~safios
deixa a cadeira da presidência, que é ocu- C?ntldos n.o diagnOstico. Nossos .0bJetlvo~ slgm~cam,
pada pela S,. Esther Grossi, § 2R do art. 18 Sim, erradIcar ~e vez o ~nalfabetlsmo, ~nJver:sahzar a
do Regimento Interno educaçAo báSica, ou seja, a educação Infantil, funda-

. mental e média e expandir o ensino superior público
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros- gratuito e de qualidade. Não nos interessa chegar a

si) - Concedo a palavra ao nosso companheiro 30% das vagas nas universidades para os jovens de
ex~Deputado Federal e autor do projeto sobre o Plano 18 a 24 anos, porque as universidades públicas re-
Nacional de Educação, Sr. Ivan Valente. presentam apenas 35% disso, nem adianta dizer que

O SR. IVAN VALENTE - SrA Presidenta, Depu- a proporção entre públicas e privadas nao será maior
tada Esther Grossi; Sras. e Srs. Deputados; público que 40%, porque isso já existe na prática, e o Gover-
presente, é com grande satisfação que estamos nes- no quer expandir as vagas no ensino superior através
te plenário para discutir o Plano Nacional de Educa- de cursos seqüenciais, sendo que o próprio relatOrio
ção, depois de já votada sua urgência. do Deputado Nelson Marchezan diz que 117 mil va-

Tive oportunidade de lero relatório do Deputado gaslano estao ociosas no ensino privado, que nin-
Nelson Marchezan e constatei que há um esforço do Quém as ocupa porque nao tem recursos para pagar.
Relator para absorver as demandas da comunidade Esta é a situação do ensino superior.
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Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Re- mos de mais verbas para a educação; precisamos
lator, a questão-chave acaba sendo a do financia- acabar com a idéia de que somos colonizados.
mento. E ar reside o nó da questao. Está aqui. Quero Nós queremos construir uma educação. E,
mostrar aos senhores essa cena da semana passa- como alguém já disse, é na votação do Orçamento, é
da. Em cima: "Choque pára a Paulista e fere 20". Tra- na verba orçamentária, é-lá, é no investimento em-
ta-se de movimento de professores contra a Polrcia. A educação que se-delêímina verdadeiramente a priori-
contradição está onde? Aqui embaixo: corte de ver- dade.
bas atinge área social, superávit do governo supera A educação não pode ser mais enfeite de dis-
":Ieta: O g.overno a~rtou com o F~I fazer um superá- curso. Por isso, a Camara tem uma oportunidade Im-
Vlt pnmáno de 7 bilhões, mas como ele é bom aluno par de votar um projeto de acordo com as necessida-
economizou 13 bilhões, arrochando salários de pro- des do povo brasileiro e com a educação brasileira.
fes~ores, cortando verbas da ~ducação, da saúde, ~a Muito obrigado. (Palmas.)
habitação e d~ reforma agrária. Essa é a verdadeira
vergonha nacional. (Palmas.) Todo o esforço nacional . A ~RA. ~RESIDENTA (D~putada Esther Gros-
é para pagar dIvida extema e interna. Não há verbas SI) - MUito obngada, nosso quendo ex-Deputado Ivan
para a educação. É por isso que nossas manchetes Valente. . ..
são essas: "Verba de universidade é menor neste Agora passo a palavra à Sra. Ina Brzezmskl, Se-
ano", "Saldo nas contas do governo supera meta com cretária-Geral da A~sociação Nacional de
FMI" "BC admite erro de US$7 79 bilhões" - a mais Pós-Graduação e PesqUisa em Educação, represen-
para' pagar a dIvida -, "Ministr~ apóia cobrança d~ tant7 da Sra. Nilda Alves, presidente ~a Associação
taxa em pós-graduação", "Orçamento reduz verba NaCional de Pós-Gradu~ção e Pe~qulsa em Educa-
para educação". Essa é a lógica alimentada. ção da UERJ e da ASSOCiação NaCional de Formação

N
. E C t de Educadores. A senhora dispõe de cinco minutos.

ós estamos aquI. ste ongresso em uma .
imensa responsabilidade. Ele pode percebê-Ia a par- A SRA. IRIA BRZEZINSKI - sra ~resldenta,
tir do seguinte diagnóstico: o MEC nao gosta que se Sr,s. ~eputados e r~presentant7s de entidades, em
fale em analfabetismo funcional. Mas nós temos 60 pn"!'lelro lugar gostana de cumpnmentá-Ios P71a opor-
milhões de analfabetos, analfabetos funcionais, sim; tum~ade de t~rm~s u":, ~spaço aberto, ~~IS um, a
25 milhOes de crianças em idade escolar fora da es- partIr d~s ~udlênclas.pubhcas de que partIcipamos e

, O'" do semlnáno na Comissão de Educação sobre o Fun-
cola; h~ ap~n~s 29 *' na Idad~ próp~a matnculados def, da qual a ANPED _ Associação Nacional de Pes-
n? ensino publiCO e apenas 11 ~ matnc~la~os no en- quisa e Pós-Graduação em Educação e a ANFOP-
SinO supenor, sendo que só 3,5 *' são publlcos. Associação Nacional pela Formação de Profissionais

Para virar essa realidade é preciso que tenha- da Educação tiveram oportunidade de participar. E
mos a sabedoria polltica, que tenhamos o desprendi- mais uma vez nos fazemos presente.
mento de analisar a situação deste Brasil, os desafios É importante ressaltar que, embora tenhamos
que esta? colocados para a Nação, par~ que a gente tido oportunidade de apresentar uma série de ques-
possa, Sim, honrar o começo do relatóno d~ Deputa- tões para o Plano Nacional - e muitas delas foram
d~ N~lson Marcheza~i que le~bra .0 ~amfesto dos contempladas -, é necessário reafirmar, como há
Pioneiros da. EducaÇão: Anrslo Teixeira, Femando pouco disse o Deputado Aloizio Mercadante, que es-
Azevedo, mais tarde Florestan Fernandes, gente que sas observações, sugestões e intervençOes devem
pensava a Nação soberana, gente que não quer o ser incorporadas ao Plano Nacional de Educação.
Pars recolonizado. Pelo menos, se houver urgência, como há, de apro-

Se nós queremos ~ educação para virar o jogo, vação, que o Plano possa incorporar o princIpio da
temos que investir mais. Por isso, o projeto original da flexibilidade, para que isso possa ser anexado, apen-
sociedade civil fala em 10% ,do PIB. Digo mais: é pou- sado e executado em processo. Isso é extremamente
co para os desafios colocados para reverter o déficit importante, para que esse espaço contemple as aspi-
educacional brasileiro, é muito pouco. Precisamos de rações da sociedade brasileira.
mais ainda. Precisamos de uma mobilização da soei- É muito diftcil trazermos as nossas sugestões
edade; precisamos de uma universidade pública que depois de ouvirmos o ex-Deputad9 Ivan Valente, que
tenha ensino, pesquisa e extensão; precisamos de assumiu a autoria do Plano Nacional de Educação,
um projeto que não siga as determinaçOes do Banco do qual nós também somos signatários. Eu gostaria
Mundial e do Fundo Monetário Internacional; precisa- de pontuar as questões da Anped e da Anfop.



É necessário reafirmar a educação como um di
reito de todos e como dever do Estado o seu financia
mento. Não podemos fazer com que o critério de es
tabelecimento do processo da educação para todos
seja a partir da disponibilidade financeira, porque daI
vamos gastar os recursos públicos para sustentar um
plano que já está comprovado que não deu certo, e a
nossa moeda só serviu para manter o establlsh·
ment, para manter o que está hoje no poder. Assim
sendo, todos os gastos brasileiros são com os juros
do pagamento da dIvida externa e, certamente, não
vai sobrar para a educação.

A educação tem de ser encarada por todos
como um serviço público. E o serviço público tem de
ser valorizado neste PaIs. Temos visto ultimamente,
principalmente por parte do governo, a utilização dos
servidores como bode expiatório para polfticas suca
teadas, corno a frente que tem de oferecer, todos os
dias, um atendimento à população sem os necessári
os recursos para que seja um atendimento de quali
dade e atinja os seus objetivos finais.

É necessário que os trabalhadores na área da
educação, servidores públicos, sejam valorizados
não apenas no discurso demagógico, nos processos
de disputa polftica e nas campanhas eleitorais. Te
mos de ser valorizados, sim, no dia-a-dia, no cotidia
no, com a manutenção dos nossos direitos, com o di-
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Em primeiro lugar, pretendo trazer um princfpio Universidades Brasileiras - FASUBRA e que disporá
e ensejo que essa intervenção possa ser realizada de cinco minutos.
conforme as normas convencionais, em que a crItica O SR. JOSÉ RONALD PINTO - Bom dia, Sra.
ao governo, à instituição e aos costumes não seja fei- Presidenta, Sras. e Srs. Deputados. Nós, da Federa-
ta exclusivamente de ataque, mas sim de uma partici- ção Nacional dos Servidores das Universidades Bra-
pação aberta nesse espaço público, como é o caso sileiras, manifestamos nesta audiência a preocupa-
deste momento. ção no sentido de que o Plano Nacional de Educação

A crItica civilizada tem uma caracterlstica funda- seja realmente estratégico para o desenvolvimento
mental: ela é essencial não só para garantir o caráter da cidadania. Preocupa-nos também que a educação
democrático do Estado, mas também para evitar os seja abordada como uma solução para os problemas
erros em polfticas públicas e, neste caso, evitar que sociais - o que não é. Os problemas sociais serão re-
os erros nas polrticas educacionais possam se repe- solvidos, efetivamente, com polfticas públicas redis-
tiro tributivas e com alterações substanciais da maneira

É a partir desse princIpio que fazemos a nossa como se comporta hoje a sociedade brasileira, princi-
intervenção, dizendo pontualmente que, junto com as palmente no que se refere à remuneração de seus
demais entidades que aqui se pronunciaram, pergun- trabalhadores.
tamos: o plano não estabelece indicações de vincula- Não se pode imaginar uma educação abrangen-
ção financeira; portanto, de onde virêo os recursos te e de qualidade, que consiga colocar o filho e a filha
para a viabilização das metas tão bem traçadas e do trabalhador dentro de uma sala de aula, com um
com os objetivos tão bem colocados? salário de 151 reais por mês. Isso não existe. Educa-

Gostaria de me reportar também à pág. 134 do ção de qualidade é dada garantindo-se que a famflia
substitutivo de autoria do Deputado Nelson Marche- brasileira tenha condições de manter seu filho na es-
zan, que diz que esse é um plano de Estado, muito cola. A educação deve ser um dever do Estado, não
mais do que um plano de Governo. Para tanto, nós um dever assistencial, mas sim um dever de cidada-
precisamos de recursos destinados à viabilização das nia.
metas em longo e médio prazos. Os recursos para a
educação têm que transcender os objetivos de gover
no.

Então, lembrando aqui AnIsio Teixeira, que dis
se ser imposslvel prever sem prover, queremos dizer
que este plano ainda se mantém no prever sem pro
ver. (Palmas.)

Precisamos de que isso seja incorporado na ur
gência da aprovação do plano. AnIsio Teixeira, lem
brado neste ano o seu centenário, volta a nos inspirar
para o plano do século XXI. Eu gostaria de me fixar
nisto, e, ainda mais, que os objetivos não sejam ape
nas proclamados, mas sim realizados.

E, ainda, usando a analogia da Profl. Maria Mal
ta Campos, eu gostaria de dizer que o cobertor está
cada vez mais curto, por isso, precisamos abarcar e
cobrir o ensino superior, a educação infantil e o ensi
no médio em nome de um Fundeb, e não de um Fun
def, e também em favor da pesquisa para que a edu
cação realmente seja pública, gratuita, democrática e
de qualidade para todos, em todos os nlveis.

Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros

si) - Agradecemos a V. S· a contribuição.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros

si) - Com a palavra o Sr. José Ror ald Pinto, Coorde
nador da Federação Nacional dos Servidores das
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reito à estabilidade no emprego, à liberdade de cáte- res representantes de entidades, inicio meu pronunci-
dra, ao trabalho com autonomia dentro do serviço pú- amento dizendo da satisfação que temos de estar
blico e, mais do que isso, com direito a uma remune- aqui representando os Secretários de Educação dos
ração digna. Estados e do Distrito Federal. Temos discutido e, de

Entendemos que, para readquirir o poder aqui- certa forma, contribulmos com a discussao preliminar
sitivo e haver o resgate do estado social daqueles que feita na Câmara dos Deputados, na Comissão de
trabalham com educação, é fundamental que neste Educação, para a elaboração desse substitutivo do
momento o Governo Federal atenda aos apelos de Deputado Nelson Marchezan, em que S. EX- busca
mais de 100 mil servidores públicos em greve em contemplar as propostas da sociedade e do Governo.
todo o PaIs, que exigem, no mlnimo, serem atendidos S. ExA fez um esforço que tem de ser reconhecido,
para a negociação e que haja a reposição das perdas uma vez que buscou captar os sentimentos da comu-
devido à aplicação do plano monetário govemamen- nidade.
tal, o Plano Real. Tivemos a oportunidade de discutir essa ques-

Precisamos que esta Casa, que representa o tão diversas vezes. Porém, precisamos que o Plano
povo brasileiro e é a caixa de ressonância da sua von- Nacional de Educação realmente comece a ser discu-
tade, nos responda, neste momento, dando-nos a tido para viabilizar a sua aprovação com ou sem
possibilidade de, em vez da intransigência e das pan- emendas. Na verdade, é preciso que seja dito o que é
cadas recebidas em São Paulo, os manifestantes se- fundamental. Todos dizem que a educação é funda-
rem recebidos pelo Governo e verem atendidas suas mental, e concordamos com isso. Mas temos de fazer
reivindicaçOes. com que essa seja uma pauta importante para o Con-

Basta de discursos, promessas e propostas in- gresso Nacional, para o Governo, para a sociedade,
fundadas. É necessário, fundamentalmente, que haja para a imprensa, enfim, para todos n6s.
poUticas públicas consistentes, com o financiamento Não quero repetir o que já foi dito, mas, na ver-
efetivo daquilo que se propõe. dade, para se fazer polrticas públicas e sociais deve

No que se refere ao PNE, entendemos o esforço haver o atrelamento de uma poHtica de financiamen-
realizado na tentativa de construção de uma sintese to. Por isso, n6s, Secretários de Educação, somos fa-
entre o que era construfdo pela sociedade e o propos- voráveis à poutica do Fundef, porque, pela primeira
to pelo governo. Porém, nao há srntese passrvel com vez, associa-se uma polltica de financiamento a unia
principios e 6ticas tao contradit6rias. Uns olham na di- poUtica focada naquilo que constitucionalmente é
reção de uma sociedade justa, igualitária e com direi- obrigatório, que é o ensino fundamental. Concorda-
to para todos. Outros olham na tentativa de estabele- mos com o fato de que o Fundef praticamente conse-
cer um método quantitativo de assistência social, guiu universalizar o ensino fundamental no nosso
onde o que vale é a quantidade de pessoas atendi- PaIs, mas ainda temos graves problemas como a
da~, e nao a qualidade do que isso deverá determinar questao da repetência, da evasao e sobretudo da
para a sociedade. qualidade da educação.

Entendemos também que qualidade de educa- Também con'cordamos que oito anos nao sao
ção é qualidade de cidadania. Quanto mais qualifica- suficientes para se dar uma formação cidadã. Defen-
da for a educação, mais qualidade terão os nossos ci- demos uma educação básica, garantida em onze ou
dadãos ao tomarem suas decisOes. Por isso, a obri- doze anos. Somos favoráveis a que o ensino funda-
gação do Estado para com a educação é mais do que mental se inicie aos 6 anos de idade, que todos te-
com a q~alidade da democracia. nham direito pelo menos à educação básica, ou seja,

Obrigado. (Palmas.) até a conclusao do terceiro ano do ensino médio.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros- É 6bvio que n6s, Secretários de Educação, que

si) - Agradecemos a V. S· a contribuição. tratamos da execução das polfticas dos Estados, es-
Com a palavra o Sr. Éfrem Maranhão, Presiden- tamos vivenciando alguns graves problemas, princi-

te do Conselho Nacional de Secretários de Educação palmente a explosao do ensino médio. Este mais que
- CONSED. V. S· dispOe de cinco minutos para o seu dobrou. É um problema administrar quando nao se
pronunciamento.' tem garantia de recursos.

O SR. ÉFREM MARANHAo - Sr. Presidenta, Por isso, aprovamos duas açOes, sendo uma
Deputada Esther Grossi, caro Deputado Nelson Mar- delas trabalhar o salário-educação, para que ele nao
chezan, caro Deputado Pedro Wilson, em nome de fique vinculado só ao ensino fundamental, mas seja
quem saúdo os demais Deputados presentes, senho- algo semelhante ao Fundefem relação ao ensino rn6-



Se analisarmos a polftica que o Governo Fede
ral tem implementado para a educação no Brasil, es
pecialmente para o nível superior, perceberemos sua
afinação com as diretrizes do Banco Mundial. Para
nós, da União Nacional dos Estudantes, isso é muito
preocupante, porque nesses 63 anos de história sem
pre lutamos pela educação pública e principalmente
por um pars soberano, com desenvolvimento próprio.
Ficamos preocupados em saber que o Governo Fer
nando Henrique está sendo utilizado por instituições
financeiras, para submeter o nosso povo ainda mais à
colonização.

Percebemos também que não adianta apenas
criticar. Nós, da União Nacional dos Estudantes, jul'1
tamente com a Ubes, a Fasubra, a Andes, a CNTE e
diversas entidades do campo educacional, temos a
nossa proposta, infelizmente não considerada por
parte dos Deputados Federais que compõem esta
Casa.

Para concluir, vamos deixar um recado ao Sr.
Presidente Fernando Henrique Cardoso, e gostaria
que os representantes do Governo Federal aqui esti
vessem para levá-lo. Nós, da União Nacional dos
Estudantes, traremos a Brasflia, daqui a uma sema
na, 15 mil estudantes universitários, nao só para pedir
a aprovação desse projeto, que chamamos de Plano
Emergencial para as Universidades Federais, elabo
rado durante os fóruns realizados pela nossa entida
de, mas também para pedir a aprovação do PNE ela-
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dia. Por quê? Em todos os outros nlveis de ensino, versifiquem as fontes de financiamento. Por exemplo:
com exceção do ensino fundamental, houve explosão a participação dos estudantes nos gastos e a estreita
de matrfculas. É claro que a educação infantil tam- vinculação entre o financiamento fiscal e os resulta-
bém é uma preocupação. Temos discutido isso com dos. A terceira proposta é redefinir a função do go-
os Secretários Municipais, trabalhado de maneira vemo no ensino superior. A quarta proposta é adotar
muito articulada, com a colaboração de estados e mu- polfticas que dêem prioridade à qualidade e à igual-
nicfpios. Na verdade, terfamos de garantir uma polfti- dade.
ca educacional que atendesse a criança e o jovem, ou Analisamos esses princfpios do Banco Mundial
seja, considerá-los prioridades. e comparamos com o Plano Nacional de Educação,

Preocupa-nos também outro aspecto inserido aprovado na Comissão de Educação e apreciado
na Constituição e na LDB: a educação de jovens e pelo Congresso Nacional. Verificamos alguns pontos
adultos. E aqui foram citados vários números sobre em comum: no relatório do Deputado Federal Nelson
analfabetos funcionais, outra preocupação. Estamos Marchezan, quando se fala em expansao do ensino
discutindo no próprio Conselho Nacional de Educa- superior, sugere-se que seja feita por meio das insti-
ção a regulamentação da educação de jovens e adul- tuições não universitárias; quando se fala em institui-
tos. E quem vai financiá-Ia? Como vamos atender 30 ções não universitárias, constatamos que se relacio-
ou 40 milhões de jovens e adultos que querem estu- na com o primeiro item do documento do Banco Mun-
dar? dial, ou seja, fomentar a maiordiferença entre as insti-

Portanto, só se faz polftica social com garantia tuições; quando se fala em financiamento no relatório
de financiamento. Acompanhamos as discussões do Deputado Nelson Marchezan, a nossa preocupa-
tanto do Plano Nacional de Educação quanto da re- ção aumenta, porque não cita praticamente nada so-
forma tributária, e não havia sintonia adequada. bre recursos da União para o ensino superior brasilei-

Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais convi- ro.
dados, repito: polftica social só se faz se houver a ga
rantia da polrtica de financiamento. Por isso, reivindi
camos o aumento do PIB e garantia de recursos, para
que as polfticas sociais sejam implementadas.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros

si) - Agradeço ao Prof. Éfrem Maranhão.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros

si) - Concedo a palavra ao Sr. Christian Lindberg, re
presentante da União Nacional dos Estudantes 
UNE, que disporá de cinco minutos.

O SR. CHRISTIAN LINDBERG LOPES DO
NASCIMENTO - Sra. Presidenta, Srs. Deputados e
amigos da luta em defesa da educação pública e gra
tuita no Brasil, nossa intervenção vai se centrar num
documento elaborado pelo Banco Mundial, organis
mo internacional que todos sabem a quem serve.

O documento intitulado "Ensino Superior: as li
ções derivadas da experiência" - traduzindo para o
português -, foi elaborado em 1994, desde quando
passou a ser o norteador das polfticas educacionais
no Brasil, em particular do ensino superior.

Em relação às diretrizes para o ensino superior
destinadas aos parsas em desenvolvimento - e o
Brasil é um deles -, cita quatro objetivos. O primeiro
conselho do Banco-Mundial é fomentar a maior dife
rença entre as instituições, incluindo o desenvolvi
mento de instituiçOes privadas. O segundo é proporci
onar incentivos, para que as instituiçOes públicas di-
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borado pelo ex-Deputado Ivan Valente, porque é se procure ampliar um pouco o horário dessa escola,
esse texto que representa os interesses da comuni- de forma a permitir que aquelas disciplinas que são
dade educacional e dos que defendem um Brasil so- hoje obrigatórias possam ser dadas. Hoje existem a
berano, democrático e com justiça social. televisão, a informática, a educação artfstica e a obri-

São essas as palavras da União Nacional dos gatoriedade do ensino de uma trngua. Só não existe é
Estudantes. (Palmas.) tempo para que isso aconteça dentro da escola. Não

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros- posso brigar por fonte de receita, por percentual do
si) - Muito obrigado, Sr. Christian Lindberg Lopes do PIB. Não tenho informações técnicas a esse respeito.
Nascimento, representante da União Nacional dos Brigo por uma educação de qualidade, o que todos
Estudantes. queremos para as crianças, principalmente para a cri-

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros- ança carente da escola pública.
si) - Concedo a palavra à Sra. Tatiana Chagas Memó- Há outro ítem para o qual gostaria muito de aler-
ria, Vice-Presidente da Fundação Darcy Ribeiro, que tar todos os senhores. Há uma polrtica de autonomia,
disporá de até cinco minutos. incentivada pelo MEC em quase todos os Estados do

A SRA. TATIANA CHAGAS MEMÓRIA - Sra. Brasil, que na minha opinião se justifica plenamente
Presidenta, senhoras e senhores presentes, eu não para o ensino superior, mas não para a escola funda-
acredito que vá dizer exatamente o que as pessoas mental. A esta altura dos acontecimentos, posso falar
gostariam de ouvir. pelo Estado do Rio de Janeiro, onde estou lidando

Apenas às 8h de hoje, quando cheguei a esta com educação. São mil novecentas e tantas escolas.
Casa, tomei conhecimento do Plano Nacional de Cada uma tem uma organização diferente, cada uma
Educação. Por isso, falarei sobre aquilo que conside- diz que segue um projeto pedagógico diferente. Há
ro importante, para alertar as pessoas principalmente escolas com setenta, oitenta alunos em sala de aula,
em relação aos ensinos fundamental e médio. porque dessa forma conseguem captar mais recursos

Durante o primeiro e o segundo mandatos do Sr. do Fundef.
Leonel Brizola no Governo do Rio de Janeiro, traba- A forma como está sendo implantada a autono-
Ihei com o Senador Darcy Ribeiro. Em 1995, no Sena- mia da escola representa uma fuga do Estado de
do, S. EX- publicou a Carta 15, relato de uma expe- suas responsabilidades. Esse projeto de escola de
riência educacional naquele Estado. horário integral foi implantado no Rio de Janeiro e fun-

Acredito que o Rio de Janeiro tenha sido o único cionou como educaçao integrada - saúde, cultura e
Estado no Brasil que tenha implantado uma escola de educação. Não estamos mais no tempo de a criança
horário integral; não apenas uma, mas 406 escolas ir à escola para aprender a ler e a escrever, principal-
de horário integral, com 350 mil crianças matricula- mente se a criança for o filho daquele operário que
das. Esse projeto foi possrvel no Rio de Janeiro princi- ganha 151 reais por mês, que precisa de uma escola
palmente porque havia vontade poHtica. que lhe dê muito·mais: base cultural, abertura de hori-

Acabo de ouvir o Prof. Éfrem Maranhão dizer zontes, ensino de valores e princrpios éticos, tornan-
que oito anos de escolaridade são insuficientes. Acho do-o um cidadão completo. E não será em três horas
que eles são absolutamente insuficientes quando se e meia de aula que faremos isso.
tem uma escola que oferece três horas e meia de Portanto, meu desejo é que as pessoas que vo-
aula, tempo impossrvel de completar um parêmetro tarão e trabalharão esse Plano Nacional de Educação
curricular. O MEC preparou parêmetros curriculares pensem principalmente nisso. O Estado não pode fu-
ótimos, na minha opinião, tanto para o ensino funda- gir as suas responsabilidades. O Estado precisa ter
mental quanto para o ensino médio e para o ciclo bá- uma polrtica pedagógica e acompanhá-Ia dentro das
sico. Parêmetros de ação, inclusive. Só que esses pa- escolas. Não pode ser uma para cada escola. O Mi-
rêmetros, apesar de ótimos, são irrealizáveis em três nistério procura fazer - e faz - uma avaliação. Não sei
horas e meia de permanência da criança e do profes- como será feita a avaliação do ensino básico e do en-
ser na sala de aula. Esse professor dá muito mais sino médio, porque cada escola tem uma poHtica pe-
aula todo dia. Para complementar seu salário e ter um dagógica diferente. Quais são os parêmetros usados
pouco mais de dignidade, às vezes dá aula em três para se avaliaressas escolas se cada uma é diferente
escolas. da outra?

Se uma escola de horário integrar é absoluta- . Acredito que esses são os pontos fundamentais.
mente impossrvel a curto prazo - e essa é uma das Os recursos já existiam antes do Fundef e continuam
metas da Lei de Diretrizes e Bases -, pero menos que existindo depois do Fundef. O vital é que cada municr-
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pi?: cada Estado utilize os recursos que têm de ser Mas gostaria de ressaltar o amplo debate que
utilizados na educação. houve na Comissão de Educação e também a busca

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros- de outras contribuições. Se não tivermos 10% do PtB
si) - Para concluir, Sra. Tatiana. para a educação, vamos continuar afirmando sua im-

A SRA. TATIANA CHAGAS MEMÓRIA - Acho portancia no discurso, mas na hora de realizar os ob-
que já concluf. Muito obrigada a todos. (Palmas.) jetivos e as metas não teremos recursos bastantes.
Espero que tenha servido para alguma coisa. Esse drama, Sra. Presidenta, tem-se refletido na

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros- questão do Fundef. Se o Governo Federal não entrar
si) - Muito obrigada pela sua contribuição, pela sua com a sua contribuição e se ela não for ampliada para
palavra. a educação infantil, de jovens e de adultos, não reali-

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros- zaremos uma educação básica verdadeira, que per-
si) - Encerrada a lista de oradores convidados, pas- mita resgatar a cidadania de milhOes de brasileiros.
saremos a chamar os Parlamentares inscritos. O apelo que fazemos ao Sr. Relator nesta Ca-

Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado missêo Geral é no sentido de que ouça e aceite as
Pedro Wilson, Presidente da Comissão de Educação, ponderações no relatório de plenário. Se o Fundef
Cultura e Desporto da Câmara Federal. S. ExA tem nao for para o Fundo de Educação Básica - Fundeb,
cinco minutos para fazer seu pronunciamento. se não ampliarmos a responsabilidade das verbas fa-

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON _ Sra. derais, nao teremos educação infantil, assim como a
Presidenta, Deputada Esther Grossi, Sras. e Srs. Par- mobilização e a verdadeira educação de jovens e
lamentares, educadores, dirigentes de entidades adultos. Continuar~mos fazendo um atendimento
convidadas presentes a esta Comissão Geral este é aquém das expectativas e faremos com que no futuro
um momento importante para; mais uma vez', deba- muitas crianças nao ingressem no ensino fundamen-
termos os objetivos, as metas, os recursos, as pro- tal. Certamente el~s se somarao ao exército de anal-
postas para o Plano Nacional de Educação. fabetos, tanto os literalmente analfabetos, que nao ti-

Gostaria, inicialmente, de justificar a ausência veram nenhuma chance de ir à escola, quanto aque-
nesta sessao da ilustre Deputada Maria Elvira, que les que desgr,açadamente neste Pais pas~m. pela
está participando de um evento em Belo Horizonte. S. escola e depOIS se tornam analfabetos funCIonais.
Ex'- enviou carta à Comissão de Educação e a este Sra. Presidenta, este debate solicitado por to-
Plenário justificando sua ausência e dizendo do seu dos os partidos, principalmente pelo Partido dos Tra-
apreço, inclusive como Presidenta da Comissão de balhadores, deve servir como um momento de refle-
Educação, Cultura e Desporto, pela realização dos xao, e que esse projeto possa alcançar todo o Brasil.
debates. Educação rima com direitos humanos e sociais,

Sra. Presidenta, primeiro gostaria de reconhe- com mérito e avaliação, com qualificação, com ges-
cer, mesmo que nao tenha sido aceito na sua integra- tão democrática, com liberdade, com espaço de crfti-
lidade, que a elaboração do plano pelo Coned é que ca e de contribuição. É preciso vincular custo aluno
possiQJlitou, logo depois, ao governo apresentar sua real, valorização profissional e salários dignos.
proposta. O Coned provocou este debate. Uma das Sra. Presidenta, hoje está havendo um embus-
dificuldades existentes no Brasil é que um plano de- te, uma verdadeira deformação em relação ao Fun-
cenal às vezes dura apenas dois, três anos. Tivemos def. Muitas Prefeituras nao estabelecem um salário
o Plano Decenal Murflio Hingel, que dufou por volta digno para professor. Muitas incluem 10, 20 reais no
de três anos - quer dizer, não teve continuidade. salário, através de um abono, que nao incorpora os

A primeira reflexao que gostaria de fazer é a res- direitos de Fundo de Garantia nem os de aposentado-
peito da necessidade I~vantada aqui pelo Presidente ria. Outro ponto negativo é a nao-existência de carrei-
da Andifes, Sr. Reitor Rodolfo Pinto da Luz, e também ra e de salário de cargos no magistério brasileiro, uma
pelo Presidente do CRUS, Sr. Reitor José Carlos verdadeira farsa. Muitas Prefeituras têm estabelecido
Almeida da Silva, que disseram dever o Plano Nacio- um processo de enganaçao, porque nao aplicam real-
nal de Educaçêo ser de Estado e nao de Governo, mente os recursos do Fundef, e o Governo Federal
para, inclusive, permitir que em dez anos ele tenha deveria participar mais.
avaliações periódicas e seja um olhar sobre a socie- Vale lembrar também, Sra. Presidenta, a contri-
dada brasileira, e vice-versa. Se for um projeto de Go- buiçêo de grandes educadores como An fsio Teixeira,
vemo, tenho medo de que se atenha aos elementos Fernando Azevedo, Paulo Freire e o nosso Florestan
de governo. Fernandes. Para eles, a LOS deveria ser realmente
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uma contribuição permanente de todos educadores Passo a palavra ao Deputado Ubiratan Aguiar,
através das suas entidades. do PSDB do Ceará. S.. ExA disporá de cinco minutos.

Não podemos colocar o ensino fundamental O SR. DEPUTADO UBIRATAN AGUIAR - Sra.
contra o superior, dizendo que são coisas distintas. Presidenta, Sras. e Srs. Parlamentares, dirigentes de
Todos, desde a educação infantil à superior, todos os entidades sindicais e movimentos ~QCiais, vou procu-
graus de ensino são necessários. É preciso que o rar me ater-ao temp-o.-.Q~ssunto é extenso e o tempo
Plano Nacional de Educação contemple essa realida- é curto. ..-. .-
de. Que não se inverta mais esses papéis. Afinal, se Quero dizer que li o relatório do Deputado Nel-
hoje há muita verba para as universidades, devemos son Marchezan dentro de um contexto em que muito
agora priorizar o ensino fundame~tal. do que eu gostaria que ali estivesse contido S. ExA,

Todas as instancias - o ensino infantil, a educa- por certo, não poderia incluir, porque fomos derrota-
ção básica e a educação superior- são fundamentais dos, ou à época da Constituição ou à época da LDB.
para que o Brasil se torne uma nação desenvolvida. O capitulo VIII e a LDB não refletiram aquilo que eu
Só assim o nosso povo terá acesso à cidadania. sonhava para a educação. brasileira. Continuamos

É nesse sentido que dizemos, com todas as le- com um modelo elitista e excludente e, já que as ba-
tras, que a luta continua para que o Plano Nacional de ses e diretrizes estão fixadas nessa lei maior, que é a
Educação resgate os interesses desta Nação. LDB, não poderia o plano ficar sem se ater ao que

Concluindo, Sra. Presidenta, por uma questão está previsto na LDB e na norma constitucional.
de direito e de justiça, quero registrar a contribuição Cito o sistema nacional de educação, sonho
do Coned, do Conselho de Reitores das Universida- nosso; a exclusividade dos recursos públicos para a
des Brasileiras, da Associação Nacional dos Dirigen- escola pública, que continuam sendo drenados; o
tes das Instituições Federais de Ensino Superior - princIpio da gestão democrática que eu queria que
ANDIFES, das universidades federais, da Andes, da fosse do ensino, mas numa dessas contradiçOes da
Fasubra, do CNTE, da UNE, da Ubes, do Conter, do nossa Carta Maior está no ensino público - e o priva-
Sinasefe, da Abrinq e da Abong. A educação brasilei- do é autoritário, então? Não é democrático? Muitos
ra está sendo feita, e muito, pelas organizações desses sonhos, então, vi tombarem durante a nossa
não-governamentais e também pelo Movimento Naci- caminhada. Nessa caminhada lutávamos por um en-
onal de Direitos Humanos, da Educação Pró-Direitos sino de qualidade no Pais que garantisse à escola pú-
Humanos, e pelo Movimento de Educação de Base. blica todas as conquistas que pudessem corrigir as in-

E dizer que muito da educação passa pelo Esta- justiças sociais, assegurando uma polltica salarial
do, e deve passar, mas muito da educação passa condigna para o magistério, e não desviando os re-
pela sociedade. É com o discurso e a prática entre cursos necessários que fossem apartados.
Estado e sociedade, ouvindo as reivindicaçOes de to- É nesse contexto que analiso o relatório do De-
dos que haveremos de ter uma educação libertadora putado Nelson Marchezan. E fico muito feliz quando
e qualificadora em favor de todo o povo brasileiro. vejo os eixos que S. EX- traça, confirmando a educa-

Muito obrigado. (Palmas.) ção como direito da pessoa, realmente, e como dever
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros- do Estado, dever da sociedade. Portanto, não posso

si) - Muito obrigada, caro colega, Deputado Pedro admitir que na caminhada não se garanta o principio
Wilson. constitucional de acesso aos nlveis mais elevados do

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Esther Gros- saber. ~ um ~ireito subjetivo; direi~o esse que, na edu-
si) - Tenho a honra de passar a Presidência desta cação l~fa~t1I, e~tá enfrentando dlficuldades~ embo~a
sessão para a colega Maria do Carmo Lara, Deputa- os M~mclp~os disponham ~e pel? menos 10 Yo. a mais
da Federal por Minas Gerais, do Partido dos Traba- para. investir na educação Infantil, ~as não sei qual o
Ihadores também mulher professora. (Palmas.) destinO desses recursos. Apresentei também propos-

, . ta de ampliação do salário-educação, já aprovada em
A S~ Esther GroSSI, § 2.ll do art. 18 do diversas Comissões mas um recurso foi interposto.

Regimento Interno, deixa a cadeira da ~resi- Tão logo venha ao Plenário, espero que esta Casa
déncia que é ocupada pela S~ Ma.na do possa analisar o salário-educação com a sua amplia-
Carmo Lara, § 212 do art. 18 do RegImento ção voltada para a educação infantil.
Interno. A educação é fator de desenvolvimento econO-

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Car- mico e social, mas, no Brasil, está havendo uma in-
mo Lara) - Boa tarde a todos os presentes. versão: o econOmico está sufocando o social, quando
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pagamos 350 milhões ao dia de encargos da divida, gênese truncada. é: porque ele nasceu no bojo de
quando o Ministro Pedro Malan corta os orçamentos uma certa polltica econOmica. Esta, mesmo sem
da área social. Isso nao pode acontecer, porque ha- dar-lhe denominação explrcita, tem como base que a
verá uma sufocação total da área social, e a educa- saúde financeira do sistema nacional é o referencial
ção, que é fator de desenvolvimento, nao alcançará que orienta todas as demais polrticas. Em tomo de
os seus objetivos. A educação, tendo como objetivo o um certo padrao de equilfbrio nas finanças, isto é, o
combate à pobreza, é realmente saudável. Mas como de que os empreendimentos nos negócios sejam
isso pode ser conquistado? Amedida que passe a sempre lucrativos, tomando-o como vetor orientador
ser, realmente, uma prioridade do Executivo, que de- das demais ações, é que giram orçamel;ltos e metas.
têm a chave do cofre, com o envio dos recursos para Dentro desse esplrito, decidem-se quais sao os re-
a educaçao, cujo objetivo é a elevação global do nlvel cursos para as diversas áreas, entre elas a educação.
de escolaridade da população. A partir desse padrao, definem-se os limites desses

Temos um dos mais baixos Indices de escolari- recursos.
dade. Precisamos elevar a qualidade do ensino em é: a raiz, a fonte de definição dos limites que está
todos os nlveis, diminuir as desigualdades sociais e truncada, nAo o fato de defini-los como limitados. I:
regionais e redemocratizar a gestao do ensino. como um chefe de famflia que organiza suas finanças

Em relação ao Fundef, há três vetos dormindo tendo como critério básico que seu saldo bancário
nesta Casa há três anos. Um, que alcança a educa- tem de ser sempre crescente e que tudo pode e deve
çao de jovens e adultos, com um per caplta para ser sacrificado para garantir esse objetivo. Para esse
atendimento; o segundo, cuja contrapartida do Go- chefe de familia, é absolutamente lógico decidir que
vemo nao poderia ser a utilizaçao de recursos do sa- seus recursos sao insuficientes para assegurar a seu
lário-educação. Se foi vetado, é porque vao querer filho sua quota calórica básica. t: conseqüente que
utilizar esses recursos e sufocar os projetos, os pro- ele lhe peça que se satisfaça, pelo menos por um
gramas de transporte, de saúde escolar, de treina- tempo, com apenas 50% ou 60% dessa quota, sob a
menta, de capacitação de professores, o livro didáti- alegação de que seus recursos são limitados.
co. Há um número básico em questoes existenciais

sao sobre medidas como essa que o plano, ao que nao pode ser discutido, sob pena de comprome-
ser discutido aqui, tem a minha observação, porque ter a própria existência. Em educação, é o de que to-
se contrapõem a uma série de matérias que estao dos estejam na escola, aprendendo, no ritmo possl-
postas na LDB e na Constituição de forma contrária vel, o que é vivenciado por uma enorme percentagem
ao meu pensamento. de alunos em qualquer latitude do planeta.

Caro Deputado Nelson Marchezan, a única res- Outra imagem pode ser ainda mais expressiva
trição que faço é a esse projeto faz-de-conta que tem para entender as polrticas governamentais relativa-
o nome de Crédito Educativo, agora FIES. Essa é mente à educação: a dé um doente que, para cu-
uma forma de drenar recursos públicos para a escola rar-se, precisa de antibióticos, mas cujo critério de
privada. (Palmas.) Se está sobrando dinheiro, se há 1 base na ordenação das despesas para o seu trata-
bilhao de reais em inadimplência na Caixa EconOmi- menta é de que os recursos disponfveis, pelo menos
ca Federal, que criem cursos noturnos nas faculda- por um certo tempo, s6 alcançam o antitérmico. Evi-
des públicas, absorvendo essa clientela. (Palmas.) dentemente, o cliente melhora um pouquinho, logo

Obrigado. que o toma, mas momentaneamente, porque a febre
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Car- é somente um sintoma, sabendo-se os riscos a que

mo Lara) - Concedo a palavra à nobre Deputada ele está submetido uma vez que não se atacam as
Esther Grossi, do PT do Rio Grande do Sul, Presiden- causas do mal que lhe aflige.
ta da Subcomissão de Alfabetização da Comissao de De um viés inicial, comparável a essas duas
Educação. imagens, é que nasce e se insere o Plano Nacional de

A SRA. DEPUTADA ESTHER GROSSI - Sra. Educação, tanto nas suas metas de acesso como nas
Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Convidados, previsões de sucesso para os brasileiros na escola.
no dia da aprovação deste Plano na Comissao de Ele é muito pouco ambicioso em suas aspirações,
Educação, pronunciei texto que foi publicado num fol- tanto do acesso como do sucesso, baseado numa de-
der, à disposição de todos. sumana "polrtica do posslvel". O acesso, acoplado a

Hoje tentarei me fazer entender melhor quando sucesso nos rendimentos escolares, tem de ser alvo
afirmo que o Plano Nacional de Educação tem uma imediato e nao objetivo a médio e longo prazo. Uma
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criança de 7 anos - e sao muitas ainda - que nlo tem lário, sua cultura e sua competência, à luz do que há
vaga em uma escola é de uma gravidade sem prece- de mais atual e consistente em ciências da aprendiza-
dente nesta altura de nosso nlvel civilizatório. Quem gemo
tem um filho adolescente sem possibilidade de estu- enecessário muito, muitrssimo mesmo, para
dar sente na came o que isso significa, aqui e agora, enfrentar objetivamente nossas carências escolares,
sem possibilidade de esperar. Além do mais, o trau- mas já se terá avançado minimamente se nos dermos
ma do insucesso é quase maior do que o da falta de conta do teor dessas exigências enio permanecer-
acesso. mos ludibriados na falácia de encaminhamentos que

Em educaçêo, a única estatlstica que vale é a trazem vIcias de origem, como os que nos sao pro-
que nao exclui ninguém. Mesmo um rndice deaprove- postos hoje.
itamento de 90%, considerado aritmeticamente alto, é Muito obrigada, Sra. Presidenta. (Palmas.)
literalmente catastrófico se o nosso filho estiver entre A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Car-
os 10% que nao estao aproveitando. Em áreas huma- mo Lara) - Concedo a palavra ao Deputado Profes-
nas, cada unidade é absoluta, porque cada filho nao sor Luizinho, do PT de sao Paulo.
pediu para nascer e tem desejos legltimos de poder O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO _
ser feliz. ~ma .sociedade qu~ queira se dize~ hu.mana Sra. Presidenta, Deputada Maria do Carmo Lara, é
só o é se l.nclUl a todos na~U110 que ~ ess~nclal, Isto é, uma honra falar em sessao presidida por V. EX- Sras.
nas. condições necessárias da eXIstência, entre as e Srs~ Deputados, membros da sociedade civil que
quais está a educaçêo. aqui representam inúmeras entidades, representan-

e importantlssimo embasar essas aspiraçOes tes do MEC e do Govemo, houve uma preocupaçêo
nas promissoras descobertas das ciências do apren- para que nos orientássemos. Com esta Comissao
der, que nao excluem mais ningUém, nem lesionados Geral, estamos dando inIcio ao processo de discus-
cerebrais nem sindrOmicos genéticos. do para votaçêo do plano. Todos os LIderes, nós, da

O posslvel nao consegue balizar o essencial. ComlssAo de Educaçêo, e o Sr. RelatO! acordamos
O senso comum, com respeito à educaçêo, inte- com a realizaçêo desta Comisdo Geral, para que

Iizmente ainda é simplório. Insiste em acreditar que a fosse uma última reftexao ampla, geral, com a socie-
escola está boa e que basta nela colocar todas as cri,- dade civil apresentando seus argumentos, fazendo
anças. Escamoteia os nrveis vergonhosos e catastr6- suas proposições e deixando clara sua CQncepçlo
ficos de nossos rendimentos escolares, sobejamente sobre o que a Casa estará votando, a fim de que, em
evidenciados nos resultados das avaliaçOes naciona· outro momento, tomássemos uma decislo. '
is. Esse mesmo senso comum aposta no "gente que epreciso deixar claro que iniciamos um P(ocas-
faz", isto é, em experiências bem-sucedidas decor- so de discussêo e v~taçêo. O plano será votado àinda
rentes da criatividade de iniciativas isoladas, e nao este semestre, talvez nao neste mês, porque já esta-
exige medidas gerais e articuladas pelos próprios ai.. mos na penúltima semana.
temas de ensino. 'Quandofalamos do diagnóstico dos vários pon-

Nossa educaçao está por demais combalida; tos que o Relator nos apresenta - e nós o parabeniza-
exige medidas enérgicas, inventivas, corajosas e ur· mos, porque concordamos com vários deles -, procu-
gentes. ramos centrar nossa divergência em uma questao

Parametros curriculares nacionais, o superado fundamental: o plano, em nosso ponto de vista, nao
livro didático para o aluno, treinamento de professo- pode partir da realidade presente, fazendo uma avali-
res a distancia, computadores, TV e vrdeos em esco- açao e encaminhando proposiçOes para o futuro, sem
las representam a clássica postura do avestruz com definir como serao alcançadas essas metas. Ele tem
relaçao às essencialidades dos problemas ecIucecio- de obrigatoriamente fazer uma avaliaçao sobre a rea-
nais - esconde a cabeça e fica certo de que desapa- lidade do Brasil. E para fazer essa avaliaçêo nao
receu completamente. Educaçao, com todo o seu lar- pode desconsiderar que há um déficit social profundo
go espectro de problemas, precisa de remédios efice- com relaçao à educaçêo brasileira. Ou consideramos
zes também de largo espectro. Nessa largueza inse- fundamentalmente isso, ou nos ajustamos e entra-
re-se uma mudança de poUtica econOmica, ou me- mos em consenso em relação a esse patamar e à
Ihor, uma mudança de filosofia existencial que colo- base sobre a qual estamos trabalhando.
que no seu centro a pessoa humana e nloa vlú!IIdl. Portanto, ao definirmos o d6flcit educacional
de dos sistemas financeiros. Que se planeje e a equa- brasileiro, propomo-nos a fazer um plano para o Esta-
cione, tendo como vetor principal o profeslOf', NU li· do brasileiro, e nlo'para um governo de planta0 - no



o SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Com a palavra o Deputado Padre Roque.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, distintos presentes
nesta sessão em que debatemos a educação brasilei
ra, gostaria de iniciar manifestando meu apreço e mi
nha admiração pelo nobre Relator, Deputado Nelson
Marchezan, em virtude do exaustivo trabalho desen
volvido por S. Exa. Ao mesmo tempo em q-ue mani
festo todo o meu apreço pelo trabalho feito, devo di
zer-lhe, com toda a honestidade, que nem de longe
estou satisfeito com o resultado do trabalho, porque
neste momento, caro Relator, debatemos não apenas
o Plano Nacional de Educação. mas abrimos muito
mais o leque discutindo um problema nacional de pri
meira magnitude e histórico, que não é de hoje e se
guramente não se resolverá com medidas, diria, frá
geis, tênues.

Descle o começo. caro Relator, fazia algumas
criticas ao PNE, vindo do MEC e das entidades con
sultadas prioritariamente. A primeira, dizia desde o
começo e repito agora, continua totalmente presente.
Ela foi salientada inúmeras vezes hoje de manhã. Re
firo-me ti enorme defasagem ou a contradição exis-
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momento é este; depois poderá ser outro -, mas que que está hoje estruturado, amarrado e articulado no
projete para a Nação o caminho que buscamos, soei- Plano Nacional de Educação.
ai e solidariamente, para a sociedade civil organiza- Do nosso ponto de vista, esse déficit não avan-
da, em sua maior diversidade, em sua amplitude, seja ça. Pelo contrário, como está acumula excluldos, por-
dos empresários, dos trabalhadores, dos profissiona- que não consegue dar conta da educação infantil.
is liberais, das universidades públicas e privadas, da Atende de forma precária, do nosso ponto de vista,
educação pública como centro de informação. Qual é porque não resolve a questão da qualidade, da for-
o patamar com o qual vamos trabalhar? A partir de mação. da organização, da recuperação da educa-
que ponto e de que objetivo vamos elaborar. em con- ção fundamental, e comprime a demanda do ensino
senso, um plano? médio. Portanto, não serve como educação básica,

Poderemos, então, estar resolvendo uma ques- como centro e obrigação da nossa formação, da edu-
tão fundamental, a da cidadania, que não pode con- cação de jovens e adultos.
salidar-se apenas pela educação, mas não se enten- Por último, apresentamos o caminho do Fundef.
de cidadania sem educação. Não poderemos permitir r= esse patamar que gostarlamos de discutir.
meia cidadania. Se o déficit social for mantido. ou Obrigado. Sra. Presidenta. pela elasticidade do
seja, se não resolvermos os problemas dos exclul- meu tempo. (Palmas.)
dos, não teremos como trabalhar um plano nacional A SRA. PRESIDENTA (Deputada Maria do Car-
de educação. mo Lara) - Obrigada. Deputado Professor Luizinho.

No diálogo que tivemos com o Relator, no nosso Vou passar a direção dos trabalhos ao Deputa-
ponto de vista no que diz respeito a essa questão do Pedro Wilson, Presidente da Comissão de Educa-
central, o que permeia, o que orienta não é um plano ção, Cultura e Desporto.

de Estado. mas um plano de Governo. que tem traba- Durante o discurso do Sr. Professor
Ihad.o com.seu povo: com seu PaIs, num~ única e ~x- Luizinho, a S,. Maria do Carmo Lara, § 2R
cluslva lógica,. ou seja. a q~estão d~ défiCit financelr~. art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei-
do ponto de Vlst~ econômico; ~ lógica do desenvolvl- ra da presidência que é ocupada pelo Sr.
mento do seu ajuste econOmlco e de como fazê-Io, Pedro Wilson § 2R do art. 18 do Regimento
somada à assimilação de um papel subalterno nas re- Interno.'
laçOes internacionais. no contexto e na contenda in
ternacional do diálogo para a soberania de nossa Na
ção.

Portanto, esse programa de Governo não pode
e não tem como dar conta da situação do Estado bra
sileiro e do seu déficit educacional, da sua divida his
tórica com a demanda educacional do nosso PaIs.
Por isso. queremos continuar dialogando, articulan
do, tentando avançar para que o diagnóstico apre
sentado pelo Relator seja a realidade do projeto; para
que possamos avançar no sentido de dar concepção
ao projeto do Plano Nacional de Educação.

Somos obrigados a avançar neste momento a
patamares de 10% do PIS, o mlnimo necessário para
co~eçarmos a recuperar nosso déficit histórico. Pc
de~os, no futuro, quem sabe, voltar a patamares e a
IndiÇes de nações já desenvolvidas do mundo asiáti
co. ~a América Central, da América do Norte e de pal
ses Qa própria América Latina, com patamares de
5%, 5\5% ou 4,5% do seu PIB.

Essa é uma realidade para quem já cumpriu
parte do seu passivo, da sua responsabilidade e da
sua obrigação histórica. Portanto, é nesse patamar
que tem de ser desenvolvido o debate e a lógica do
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tente entre as metas propostas e os recursos, meios e mas do narcotráfico exatamente porque não são in-
outros instrumentos alocados, de tal forma, como dis- centivados a se afastar dessa tragédia nas próprias
se muito bem a Profa. Iria Brzezinski, que há muita escolas. Isso acontece principalmente porque a soci-
previsão e pouca provisão. Essa foi uma frase forte edade civil não participa ativamente daquilo que é a
hoje. Parece-me que caracteriza perfeitamente a es- educação global, total e universal de qualidade para
pinha dorsal desse plano de educação. todos os seus filhos.

O segundo gravlssimo problema, que também Era o que tinha a dizer.
já foi salientado, mas quero reforçá-lo e chamar a Muito obrigado. (Palmas.)
atenção para e!e, é a falta de responsabilidade da O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
União. A União de fato lavou as mãos. Ela faz carida- - Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado,
de com o chapéu alheio, empurra para estados e mu- que substituirá o Deputado Walter Pinheiro.
niclpios e faz exatamente quase nada. Só com o Fun- O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr.
def, caro Relator, senhoras e senhores presentes - e Presidente, Sras. e Srs. Deputados, representantes
a União deveria cumprir a lei que ela mesma propOs e da sociedade civil, quero dizer, em primeiro lugar, que
foi votada por esta Casa, pois é responsável pela sua apresentamos na Comissão de Educação, Cultura e
aplicação -, ela tem hoje uma dIvida que em três Desporto voto em separado e vamos reapresentá-Io
anos ultrapassa 5 bilhões de reais. Só com o Fundef! no plenário. Quero deixar registrado - e discutimos
Esse é o segundo grande problema que eu encontro isso com o Relator tanto no debate quanto aqui, em
nesse Plano Nacional de Educação. plenário - que não poderlamos deixar de afirmar que

O terceiro ponto foi pouco salientado hoje de o diagnóstico apresentado é correto, só que não
manha: a falta de democratização da gestão e a am- apresenta soluçOes concretas para enfrentar esse
pliação da participação da sociedade civil nos orga- mesmo diagnóstico apresentado.
nismos deliberativos colegiados. E aqui está o nó do Aqui, várias pessoas disseram-e achamos cor-
estrangulamento da educação: essa tarefa tem de ser reto - que é preciso repensar a educação neste PaIs,
da sociedade; não adianta ser tarefa do Governo. Ou e que haja, de fato, parceria maior entre os poderes
a sociedade assume a educação como um todo ou municipal, estadual e federal. Nao conseguimos con-
não haverá educação. Os'pais, os patrOes, enfim, to- ceber neste Pars que os sistemas disputem recursos
das as entidades e instituiçOes têm de reconhecer a deles mesmos.
importancia da educação. E, nao havendo participa- No caso do Fundef, é algo a que estamos assis-
ção na gestão nem democratização, não haverá ja- tindo estarrecidos. Várias instituiçOes estão abrindo
mais educação de qualidade, como tantos aqui apre- cursos para formar prOfessores. Hoje, mais de 100 mil
goaram esta manhã. professores leigos continuam trabalhando, exata-

O quarto grande problema é a mente por causa desse sistema viciado que temos, já
não-institucionalização do Fundeb. É uma exigência que em várias partes do PaIs nao há universidades. E
da sociedade. O plano da sociedade civil, de fato, tra- continuam trabalhando porque não recebem um salá-
balhava o Fundeb como talvez a redenção da educa- rio adequado que lhes permita deslocar-se do seu lu-
ção neste Pars. Já disse isto nesta tribuna inúmeras gar para estudar.
vezes: tenham coragem, Srs. Deputados; tenham co- Por que estou me referindo ao Fundef? Várias
ragem, Srs. Presidentes; aloquem 10% do PIB para a instituiçOes estão abrindo cursos de final de semana
educação nacional e em cinco anos este PaIs será para poder pegar verbas do Fundef, verbas essas
outro; em cinco anos teremos outra sociedade, outra que são do próprio Estado, do próprio Municlpio, para
Naçãol E tenho certeza que podemos ter a co'ragem, outra instituição. Ou seja, nós, da área da educação,
a ousadia e a determinação de talvez resgatar nAo disputando entre nós os parcos recursos.
apenas uma dIvida social de tantos analfabetos abso- Não podemos mais continuar assistindo a tudo
lutos e relativos, mas principalmente a degradação isso, precisamos enfrentar o problema. Não podemos
social, que é, nada mais nada menos, que uma das assistir representantes do MEC dizerem que as me-
grandes conseqoências. tas estão boas. Tudo beml Mas desafio os represen-

Sr. Presidente, participei, nos últimos meses, tantes do MEC e o próprio relator. O MEC vem aqui,
cerca de um ano e meio, da CPI do Narcotráfico e propõe metas, e depois não as cumpre, como é o
pude constatar que hoje a educação talvez possa ser r caso do Fundef, que definiu que deveria haver o cus-
a grande redentora da história futura de/milhOss de to/aluno, mas hoje é o primeiro a desrespeitá-lo. Esta-
adolescentes e jovens brasileiros, que hole 510 vlti- mos investigando a questão do Fundef, mas quem
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mais lesa hoje os alunos e os trabalhadores do ensino Nao basta vir aqui fazer discursobonito e depois nao
é o próprio Governo Federal, que nao cumpre a pr6- cumprir o que foi estabelecido, dizendo, entretanto,
pria lei que votou. que a educaçao é prJoridade do Governo. Nao tem

Por isso, pergunto: será que os representantes sido, e o Governo é o primeiro a desrespeitar todas
do MEC, que aqui estao falando em nome do Ministé- essas regras.
rio, e o Relator vao votar um plano nacional para de- Poderia citar um série de outras regras que o
pois descumpri-lo, como vêm descumprindo o Fun- Governo nao segue, como no caso das universida-
def? Essa é uma questao que me preocupa muito, des, em que o Governo abriu recursos para financia-
porque passamos mais de um ano discutindo para mento no BNDES, inclusive utilizando dinheiro do
depois nao se respeitar a lei aqui votada. FAT, para equipar as instituições. Dos 250 milhões de

Faz-se um discurso de que os trabalhadores do reais liberados pelo BNDES nao saiu um centavo se-
ensino precisam ser respeitados, mas o plano de car- quer para qualquer universidade pública. Todos os re-
reira nao sai e vemos o desrespeito que eles vêm so- cursos foram destinados até agora a instituições pri-
frendo neste Pars afora. Digo isso porque acompanho vadas. É o Governo desviando recurso público para
o assunto, sou professor da rede estadual de ensino financiar os centros universitários privados. Nao po-
de Minas Gerais, licenciado para exercer o mandato. demos continuar aceitando isso passivamente.

Continuamos da mesma forma. S6 se vai jogan- Queremos definir no plano que verba pública
do a responsabilidade para os Estados e Municfpios, tem de ser destinada à escola pública e de qualidade.
como no caso do ensino médio. Eles hoje nao conse- Muito obrigado. (Palmas.)
guem suportar essa carga, porque a União vai saindo O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
e desmqntando todas as sua$ estruturas de acompa- _ Com a palavra o Deputado Babá.
nhamento, como aconteceu agora com a merenda
escolar. O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente,

Diz o MEC que o acompanhamento será feito Sras. e Srs. Deputados, companheiros trabalhado-
pelos Tribunais de Contas, mas afirmam estes que res, estudantes aqui presentes, este debate com rela-
eles s6 têm de fazer, pela pr6pria Constituiçao, o Çao à questao do Plano Nacional de Educaçao é fun-
acompanhamento externo, enquanto o interno tem de damental para a tentativa que se quer, no sentido de
ser feito pelo Governo Federa', por intermédio do melhorar o ensino público neste Pais.
MEC, de onde partem as verbas. Temos problemas gravfssimos a tratar, os quais

Assim, o Governo desmonta suas estruturas e nao devemos deixar passar, que começam a partir do
joga a responsabilidade para estados e municfpios, ensino básico, do ensino fundamental, das crianças
mas hoje ninguém está acompanhando ou fiscalizan- que estao iniciando sua escolaridade até chegar na
do. As verbas, ainda poucas, continuam sendo rouba- universidade.
das. Digo isso porque, na Comissão de Educação, Infelizmente, o que acontece em nosso Pars é
Cultura e Desporto desta Casa, tenho acompanhado que quem determina o que deve ser feito na educa-
a Comissão do Fundef. ção brasileira nao é o Governo brasileiro, mas, sim, o

Agora, na questão da merenda, estao lesando, Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.
roubando a comida das crianças no Brasil. Queremos Existe um programa claro nao apenas para o Brasil,
saber, para que montar um plano? QUEV'emos um pla- mas para todos os parsas dominados, como se diria,
no em que de fato o Governo assuma a sua respon- que estao, na verdade, a serviço do capital internacio-
sabilidade. Queremos um plano em que todas as pes- nal e que, por isso, cortam sistematicamente verbas
soas assumam as suas responsabilidades. da educação.

Vamos votar o plano, sim, mas vamos apresen- Portanto, mostraria apenas um dado para ver-
tar o nosso voto em separado. Vamos colocá-lo em mos o escândalo acontecido nos últimos tempos. Em
discussao aqui e vamos disputarem plenário. Se for- 1995, o Governo brasileiro investia na universidade 5
mos derrotados, tudo bem. Mas depois vamos exigir o bilhões 531 milhões de reais. Ar veio caindo. No ano
cumprimento do plano, como estamos fazendo em re- seguinte houve um corte de 500 milhões de reais -
laça0 ao Fundef. Estamos lutando pelo Fundef, mas caiu para 5 bilhões de reais. Em 1997, para 4 bilhões
enquanto ele nao vem. queremos que o Governo 700 milhões de reais; em 1998, para 4,3 bilhões de
cumpra a sua parte. reais; em 1999, beirou os 4 bilhões de reais. Ou seja,

Aproveito este momento para dizer que vamos no espaço de quatro anos o Governo cortou 1,5 bi-
continuar cobrando a responsabilidade do Governo. lhao de reais das universidades. Como se pode que-
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rer ficar independente das multinacionais se nao de- Portanto, a polftica econômica déste Governo
senvolvemos a universidade no Pais? precisa ser derrotada pela movimentaçao popular,

E mais: enquanto nos Estados Unidos 80% de pela greve que está aI. Caso contrário, nao consegui-
sua juventude entre 18 e 24 anos está na universida- remos resolver o problema deste Pars. Esta é a posi-
de, no Brasil esse percentual beira os 10%. Na Argen- çao que temos junto aos estudantes e aos funcionári-
tina, pais com problemas econômicos semelhantes os públicos: lutar ~aJlõder dar um aumento digno
aos do Brasil, esse percentual é de 39%. O Govemo aos professores'efuncionários públicos, a fim de que
cortou recursos nao apenas das universidades. O in- eles possam ministrar um ensino de qualidade desde
vestimento do Governo com educaçao caiu de 9 bi- o 1il grau, desde o ensino fundamental até a universi-
lhões 10S milhões de reais, em 1995, para 8,2 bilhões dade.
de reais. Portanto, o Governo cortou verbas gerais Muito obrigado. (Palmas.)
das universidades. O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)

Há um ,xemplo patético. Na Universidade Fe- - Com a palavra a nobre Deputado Maria do Carmo
deral do Pará, cujo orçamento para 1999 era de 32 Lara, do PT, do Estado de Minas Gerais.
milhões de reais - o que nao é nada para uma univer- A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO
sidade de quase 20 mil estudantes -, depois que o LARA - Sr. Presidente, Deputado Pedro Wilson,
FMI pressionou o Governo a refazer suas contas, as Sras. e Srs. Deputados, entidades presentes, ouvi-
verbas da universidade calram para 8 milhões de rea- mos vários oradores, representantes de entidades e
is, para todo o ano de 1999. Depois de muita briga Deputados. Acho que dados e números já foram
conseguiu-se mais alguns centavos. apresentados. Temos a perspectiva de estar fazendo

Esse é o grande problema. Inclusive, parte do um trabalho dentro do Pláno Nacional de Educaçao
processo de nao-aceitaçao do plano do companheiro para estar somando, para estar avançando nesta dis-
Ivan Valente é porque nele se previa muito mais ver- cussao. ' .
bas para o ensino, desde o fundamental até o univer- Já foi dito aqui também que n6s concordarmos
sitário. Nesse contexto, a proposta do Relator acatou com o diagn6stico do novo Plano. Mas nao consegui-
algumas emendas da bancada do PT, mas em sua mos entendercomo se pode menosprezaressa ques-
essência manteve o que o MEC queria, Mo o que as tao tao importante dentro e fora do Pais, a educaçao.
entidades na verdade discutiram e debateram. Nêo existe pais que se desenvolva sem levar em con-

Para o ano 2000, o Governo destinou 152 bi- ta a questao da educaçao. Isso nao é uma coisa s6 do
Ihões de reais para pagamento de juros e amortiza- Brasil; existe em qualquer parte do mundo.
ções das dividas interna e externa -15,5% do Produ- Estamos hoje discutindo o Plano Nacional de
to Interno Bruto deste Pais! Nao há como manter uma Educaçao para que ele comece a ser votado. Tra-
universidade, o ensino, a educaçao ou a saúde desti- ta-se inclusive de uma questêo nova em nosso Pais,
nando verbas para os banqueiros internacionais. depois da Lei de Diretrizes e Bases, um Plano que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) provavelmente deve seguir por dez anos em nosso
- Conclua, nobre Deputado Babá, porque ainda há Pais.
cinco oradores inscritos, o Relator e sessao ordinária Como vamos trabalhar um plano sem a pers-
às 14h. pectiva de realmente estar avançando e de ter metas

O SR. DEPUTADO BABÁ - Pois nao, Sr. Presi- a serem cumpridas para atender ao diagn6stico defi-
dente. nido?

O Governo anuncia que vai aumentar as vagas A maioria dos Deputados e dos representantes
do ensino superior. Mas sêo vagas na iniciativa priva- de entidades que aqui falaram tem uma Iigaçao com a
da, nao na universidade pública! A universidade pú- educaçao. Eu acho que não é preciso ser da educa-
blica vem creScendo muito pouco - e sem investi- ção para defendê-Ia. Mas hoje, neste momento privi-
mentol Vem crescendo por abnegaçao de reitores, legiado, todas as pessoas que estao falando têm al-
professores que lá estão tentando de todas as formas guma ligaçao especial com o setor.
ampliá-Ia um pouco. Eu sou professora aposentada da rede estadual

O que vem crescendo efetivamente neste Pais de ensino. Aposentei-me lecionando para o 211 grau;
é a escola pública, são os grandes supermercados, nunca fui professora universitária. Trabalhei também
as mercearias de educaçao, verdadeiras fábricas de de 18a 48 e de 58 a 88séries. No finalzinho dos meus
diplomas, que nao desenvolvem pesquisas, progra- 25 anos, ainda em sala de aula, licenciei-me para ser
mas de extensão! Prefeita da minha cidade. Enquanto professora, fui
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sindicalista, militante da área da educação. Quando perior, que forma nossos professores e trabalha a
assumi a Prefeitura, questionava-me: será que eu pesquisa nacional.
vou dar conta de colocar na prática o que defendi o Muito obrigado. (Palmas.)
tempo todo como militante sindical da educaçao? O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
Esse foi o desafio colocado diante da gestao. Com - Muito obrigado, Deputada Maria do Carmo Lara.
certeza descobrimos muitas coisas, e ficou-nos muito O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
claro que educação, saúde e polrticas públicas de- - Convidamos o Deputado Clementino Coelho, do
pendem de decisao polrtica, da clareza que se tem a PPS de Pernambuco, para fazer uso da palavra.
respeito das prioridade de Governo. E, é lógico, a de- O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO _
cisAo polrtica depende de se investir dinheiro, de se Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Reitores,
possibilitar que escolas funcionem dignamente, que Srs. Professores, Sr. Relator do projeto, nao pode-
alunos tenham escola pública de qualidade e que pro- mos permitir que a lógica do ajuste fiscal das polrticas
fessores tenham condições de se formar e de estudar ortodoxas contamine a poHtica pública da educação.
constantemente. Se o Pars realmente quer dar um salto qualitati-

Felizmente, vários municrpios conseguiram ta- vo e recuperar o tempo perdido, há de se priorizar e
zer isso no perrodo de 1993 a 1996. Naquela época, privilegiar o investimento na educaçao. Caso contrá-
Unhamos uma leitura importante a ser seguida. A rio, estaremos condenados a patinar no século XXI e
Constituição de 1988 deu autonomia financeira e poU- ser uma neocolOnia do Consenso de washington.
tica aos municfpios, repetiu e reforçou os 25% desti- Hoje, a Folha de S.Paulo traz artigo que casa
nados à educação. Inclusive os avanços que temos muito bem com o tema desta sessao:
na educação hoje se devem a esse percentual estipu- Dada a biografia do presidente da Re-
lado. Com certeza, se não houvesse, muitos municf- pública, parece diffcil acreditar que esteja
pios e estados nao estariam investindo. em curso uma poHtica deliberada de destrui-

Neste momento privilegiado de discutir o Plano ção da universidade pública. O fato é que,
Nacional de Educação, apresento uma preocupação se houvesse, seus resultados dificilmente
muito grande. Vários Deputados que estão candida- superariam o triste sucateamento do ensino
tando-se vao voltar a ser Prefeitos. E vao encontrar público a que se assiste hoje. E, por qual-
um municfpio totalmente diferente do previsto na quer êngulo que se considere, nao é desejá-
Constituição de 1988: um municfpio perdendo auto- vel para o pafs que as universidades públi-
nomia financeira e polftica, voltando a estar de pires cas se deteriorem.
na mão, tendo a municipalização forçada sem o re- O Plano Nacional de Educação, Sr. Presidente,
passe devido; um municrpio onde o Fundef nao é tem por obrigação marcar um novo paradigma, um re-
cumprido pelo Governo Federal. Esse é o municrpio começo nessa prioridade. O Estado nao pode ficar
em que vamos estar investindo hoje. Portanto, que delegando, por omissão e covardia, responsabilida-
educação queremos? des suas, porque nao existe nenhum investimento

Sr. Relator, Srs. Deputados, temos de pensar no mais estruturador, transformador e integrador para o
assunto. Estamos aqui defendendo um Plano Nacio- Pafs do que a educação, em todos os seus nfveis.
nal de Educação para ser executado pelos municfpi- Entao, não cabe a este Governo, por inércia, realizar
os, pelos Estados e pelo Governo Federal. Qual o a privatização e o sucateamento do ensino às aves-
compromisso de Deputados, professores e educado- sas. É preciso que assuma a responsabilidade de
res ao votar essa lei? Vamos ter o mfnimo de tranqUiIi- prover os fundos necessários, para que possamos re-
dade ao nos perguntarmos: e nós, como Deputados, almente modificar o Brasil.
vamos ser capazes de votar leis para que a educação Gostaria de fazer um comentário bastante cirúr-
avance e seja prioridade no Pafs? É a pergunta que 9ico, direcionado e locacional: a expansão das vagas
faço, como Parlamentar. Esse é o principal objetivo nas universidades federais. É necessário e urgente
do momento. que o incremento dessas vagas não se dê exclusiva-

Temos um compromisso não com Fernando mente pela sua expansão nas universidades existen-
Henrique, com o Presidente ou o Governo liA" ou "8", teso Precisamos construir outras novas, adentrar com
mas com nosso Brasil, o compromisso tia valorizar a novas bandeiras, incorporando as civilizações interio-
educação, dando condições para que Municfpios e ranas brasileiras, sobretudo nas áreas de divisas,
Estados ofereçam educação gratuita e de qualidade como Pernambuco e Bahia, onde Petrolina e Juazeiro
em todos os nfveis, da educação infantil ao curso su- carecem da presença da União. Fala-se muito que o
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Estado está preocupado em otimizar recursos, ações te, até esta Casa é vItima: a subserviência de nao
e polrticas; que, nesse modelo neoliberal, está estu- querer traçar um PaIs diferente.
dando as superposiçOes de atividades de polfticas Muito obrigado. (Palmas.)
pú~licas. Po~ que nao, nessas áreas de divisas, ~ O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
UnI~O 3:ssumlr o papel e ver que há um campu~ Unl- _ Agradeço ao Deputado Clementino Coelho o pro-
versltáno de um lado e um do outro? E a ~vardla do nunciamento.
Governo, que nao quer fazer essa sinergia, que nao
quer estudar que ali caberia a Universidade Federal O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
do sao Francisco. - Concedo a palavra ao Deputado Lincoln Portela, do

Cito também, Sr. Presidente, as regiões do Cari- PSL de Minas Gerais, antes do Sr. Relator, Deputado
ri, que abrange três Estados - Ceará, Pemambuco e Nelson Marchezan.
Piaul -, a qual tem massa crItica e densidade popula- O SR. DEPUTADO L1NCOLN PORTELA - Sr.
cional, de onde os centros de excelências distam cer- Presidente, Deputado Pedro Wilson, Sras. e Srs.
ca de seiscentos quilômetros; e de Paulo Afonso, que Deputados, Afonso Telles disse: "Instruir é acumular
compreende quatro Estados - Sergipe, Alagoas, Per- informaçOes. Educar é desenvolver potencialidades".
nambuco e Bahia -, com mais de 2 milhões de habi- Disse outro pensador: "Quando paramos de crescer,
tantes, mas o ensino está no litoral. É preciso recon- paramos de viver e passamos meramente a existir".
quistar o PaIs e reintegrá-lo. Só assim seremos inde- O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em se-
pendentes e teremos investimento técnico e cientIfico lenidade de formatura no ltamaraty, declarou que o de-
nas microrregiões, nas nossas bacias geográficas. senvolvimento da Nação virá pela educação. Eu prefiro

Sr. Presidente, esta semana a Folha de S.Pau- dizerque o desenvolvimento da Nação, de fato, viria pela
lo publicou que ficou mais diflcil a mobilidade social, a educação se o Govemo Federal cumprisse seus com-
ascensao social-financeira na vida brasileira. Por que promissas perante a Nação e os organismos intemacio-
ficou? Porque se degradou a educação, desmante- nais encarregados de velar pela educação mundial.
lou-se a escola pública. Relembro aqui uma frase que muito me chamou

Concluindo, Sr. Presidente: a atenção: "A procrastinação nao é apenas a ladra do

É claro que as causas sêo múltiplas _ tempo; é também o sepulcro da oportunidade".
das dificuldades que o povo brasileiro en- O Brasil, bem como os demais membros do grupo
frenta - e nao seria o caso de analisá-Ias to- dos 9 palses em desenvolvimento mais populôsos do
das aqui. Mas o fator educação desempe- mundo (EFA-9), assumiu em 1990, em conferência rea-
nha papel fundamental nessa equação, o Jizada na Tailândia e promovida peJa Organização das
que, de resto, nao chega a ser uma revela- Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura -
ção digna de um Nobel. Unesco, diversos compromissos, entre eles o de pra-

Do meu particular ponto de vista - faço mover o acesso universal à escola e o de reduzir as ta-
minhas as palavras do editor Clóvis Rossi - xas de analfabetismo pela metade, até o ano 2000.
a questao é simples: há 30 ou 40 anos, a Em abril deste ano outra conferência foi realizada
escola pública era.~e.qualidade, salvo exce- para avaliar os resultados obtidos ao longo desses dez
çoe~, e a ela se dlnglam ~s filhos da classe anos. Foi o Fórum Mundial de Educação para Todos, re-
mé~la tanto. quanto os mais pobr~s, quando alizado em Dacar, no Senegal, e promovido pela ONU,
podl~m. HOJe, n~m a escola particular é de que reuniu representantes de 196 parses para avaliar o
quahda~~ garantida, salv~ exceções, mas a desempenho das nações que haviam se comprometi-
ela se dlnge a classe média em massa (e os do bem como estabelecer as próximas metas.
mais pobres ficam na escola pública, @m-'. .
bém em massa) Em matéria de educaçao, o Brasil demonstrou

. que é um aluno bastante irregular. O último relatório
Alguma surpresa com o fato de ter ficado mais "Análise dos Indicadores da Educação Mundial", pre

diflcil subir na vida? É preciso um novo paradigma, parado pela Unesco e pela Organização para a 0Q0
um novo axioma na sociedade. O Brasil precisa pri- peração e Desenvolvimento Econômico - OCD~

orizar o investimento. Sem essa prioridade, nao ire- apresenta dados que evidenciam um Brasil de contra·
mos vencer as outras seqUelas e mazelas do subde- diçOes. O percentual do Produto Interno Bruto gaste
senvolvimento, assim como o atraso polftico da in- com o ensino é de 4,8%, atingindo marcas semelhan·
dependência e da subserviência de que, infelizmen- tes às dos palses mais desenvolvidos.



Isso demonstra, Senhoras e Senhores, o des
caso e a falta de interesse do Governo Federal em
priorizar os setores educacionais. O Governo, na re
alidade, tem, sim, atitudes sempre demagógicas
nesse contexto. O Presidente Femando Henrique
Cardoso havia assegurado que o corte no Orçamen
to nAo atingiria a área social: não passou de mais
um de se-U! discursos-demag6gicos.

O projeto de lei que aprova o Plano Nacional de
Educação, sobre o qual o relatório do Deputado Nel
son Marchezan foi extremamente cuidadoso e minuci

_ asa, trouxe a es1a casa mais uma forma impositiva,
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Apesar desse percentual e de possuir hoje os novos rumos que se quer dar à educaçao no Pais,
94,7% dos brasileiros entre 7 e 14 anos na escola, o como tem sido a marca registrada do Govemo que ai
Brasil detém o pior Indice de repetência entre os 41 está.
palsas avaliados no relat6rio. Na educação primária, Finalizando, o pedagogo sulço Pestalozzi já di-
25,8% dos alunos sao reprovados, enquanto no Pa- zia: "O verdadeiro educador é semelhante ao jardi-
raguai, segundo apresentado em estatlstica, apenas neiro: desvela-se no cuidado da rosa, mas não lhe
8,4% sao reprovados. O grande desafio do Brasil é dá o crescimento e o desabrochar. Na realidade, ela
também a repetência escolar. cresce por si mesma".

Há ainda uma grande desproporcionalidade O Governo Federal não se desvela no cuidado
na distribuição dos recursos entre os ensinos fun- da rosa.

damenta.I, médio e ~uperior. No 1Sl grau gasta-se, A melhor maneira de educar alguém é pelo
em média, 652 reais por al.uno ao longo do ano, exemplo que se transmite e pela obediência e res-
enquanto nos. Estada: Umdos esse valor sobe peito à nossa Carta Magna, na qual as novas gera-
para 4.081 reais. No 2 gra~ o gasto ~ de 761 rea- ções buscarão seus parâmetros de caráter e de
IS e 50 ~ntavos e no ensino superior, cerca de conduta neste Pais, onde, infelizmente, o pr6prio
8.201 reais. Chefe da Nação não honra seus compromissos nem

O Brasil deveria chegar a 2000 com apenas tampouco vela por seus acordos.
10% da população não alfabetizada, mas esse per- Era o que tinha a dizer.
centual ainda é de 14%. O Pais possui mais de 15 .. .
milhões de pessoas sem alfabetização, com idade MUito obngado, Sr. Presidente. (Palmas.)
superior a 15 anos, dos quais 8 milhões estao no O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
Nordeste- e 4 milhOes no Sudeste. Em Alagoas, o fn- - Obrigado, Dep'utado Lincoln Portela.
dice de analfabetismo é de 34,7%, subindo esse Encerrando a fala dos Srs. Parlamentares, convi-
percentual no interior para 53,4%. damos o ilustre Deputado Nelson Marchezan, Relator

A alfabetização de adultos é também um desa- do Plano Nacional de Educação, para fazer uso da pa-
fio. Dezoito milhOss de brasileiros nunca foram à es- lavra.
cola e 42 milhões não terminaram a 4' série, sendo O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN -
considerados analfabetos funcionais por não possu- Sr. Presidente, nobre Deputado Pedro Wilson, ilus-
Irem competitividade no mercado de trabalho. tre Presidente da Comissao de Educação, Cultura e

No Brasil aumentou o número de matrfculas no Desporto, SrAs e Srs. Deputados, carlssimos convi-
ensino médio, mas a taxa de escolarização de pesso- dados. participantes d7ste encontro, ~údo de modo
as entre 14 e 17 anos é de apenas 33,4%. Persiste es~clal aqueles que Já ocuparam a tnbuna, nossos
também o problema da evasão e da repetência esco- amigos, professores, estudantes, representantes de
lar entidades. Gostaria de agradecer muitfssimo a to-

. dos que aqui vieram para contribuir com esse plano.
~ diffcil imaginar como o Governo Federal irá Quero saudar o nosso Uder, Deputado Inocêncio

honrar todos os seus compromissos na área da edu- Oliveira, que nos, dá a honra da sua presença.
~ com o corte de 2,5 bilhões de reais na área se- As Lideranças, ao concederem a urgência e

sugerirem que se abrisse este debate, procederam
corretamente, com a concordância de todos n6s,
ensejando que, com a Casa em Comissão Geral,
pudéssemos ouvir largos, fortes e representativos
segmentos da sociedade, que trazem a sua contri
buição.

Desejo registrar também que a presença do
ex-Deputado Ivan Valente só nao nos é mais agra
dável porque nao é permanente. Lamento muito, o
povo de São Paulo também comete seus equlvo
coso S. SI é o autor, subscritor inicial desse plano,
segundo o Coned, que deu uma contribuição impor
tantfssima à educação brasileira.

I "_\.11:0AO_1 .... ., ...... _



Portanto, será importante se melhorarmos essa
participação e conseguirmos fazer a sociedade tomar
o conceito de que a educação é como vestir-se, é
como comer - e isso é fundamental -, além de mu
darmos o conceito de diploma, porque hoje não adian
ta mais o diploma. Hoje, vamos à escola aprender
para o resto da vida. Então, se tornarmos por esse
sentido, acho que esses 7% são realmente um avan
ço. Todavia, não me oporei se encontrar respaldo na
maioria desta Casa. Ao contrário, vou advogar para
aumentar mais. Advoguei para aumentar para 7%;
vendi os 7% para o Governo e encontrei o apoio do
Ministro da Educação, Paulo Renato, e espero que
encontre de outros segmentos, quando da aprovação
da emenda, e o respaldo desta Casa. Mas eu nao
quis avançar muito.

O projeto, na verdade, atende profundamente
à idéia de que temos de aumentar os recursos para
a educação, o que foi, sem dúvida nenhuma, a
grande crrtica desta manhã. A grande crItica ao pro-

Tenho até convicção de que, se conseguirmos
viabilizar isso, teremos feito uma revolução na edu
caÇa0 brasileira, porque nao há paIs que aplique
7%. Sei que estamos atrasados, mas estamos atra
sados porque temos uma participação ainda nao su
ficiente da sociedade brasileira; porque ainda temos
escolas um pouco vazias; porque os nossos progra
mas não sêo adequados; porque, muitas vezes, até
aplicamos mal alguma parte dos recursos. A educa
ção brasileira não é ruim porque aplicamos mal,
mas é por todo esse conceito que tem~s de modifi
car.

Temos de prestar alguns esclarecimentos, para
que se possa fazer uma intertocução e se possa bem
analisar o tema. Vejam os Senhores, por exemplo, que
um ilustre L1der pronunciou-se dizendo que precisáva
mos de um debate democrático. Passamos o ano de
1999 inteiro na Comissão de Educação, Cultura e Des
porto fazendo um debate ao longo de mais de vinte
sessOes públicas, muitas vezes com cinco ou seis con
vidados em cada urna delas, totalizando cerca de cem
pessoas da sociedade brasileira, entre elas represen
tantes de entidades da sociedade brasileira, a exemplo
do Conselho Nacional de Educaçao, Undime, Consed,
Abruc, Andifes, representaçAo dos trabalhadores em
educação, além de estudantes, especialistas,
ex-ministros, membros da área econômica, enfim, prati
camente só nao ouvimos quem não queria falar para
nós.

Com a contribuição dos deputados e de asses
sores, recolhemos o máximo de informações possl
veis para fazer um projeto que representasse os
sentimentos. Claro que nao podemos abarcar tudo,
porque há nessas sugestões algumas, evidente
mente, utopias, mas seguramente tudo aquilo que
era plauslvel incorporamos.

Ouvi uma frase bonita aqui: "Há previsão, mas
nao há provisao". Eu também poderia dizer uma fra
se assim. Essa frase nao é verdadeira, apesar de
bonita. E por quê? Primeiro, porque nós fazemos
uma lei e nela determinamos que o PPA inclua os
7%. Mais do que isso, está correndo uma emenda,
que tomamos a iniciativa de apresentar. com mais
de 140 assinaturas, para estabelecer que esses 7%
passem a ser obrigação da União, erguendo de
18% para 22%, e de 25% par~ 30% para estados e
municlpios. Vai haver um estrilo geral. Nós estamos
fazendo, sim, a previsão e a provisão.

O projeto não peca por essa falta de conjunto.
Ele pode pecar, sim, por nao ir aos 10%. Por que
nao fomos aos 10%? Porque nos baseamos em
uma realidade existente no PaIs: o Brasil está apli
cando, hoje, menos de 5%; a Argentina, 3,7%; e o
Chile, 3,4% do PIB em educação. Os palses econo-
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Também quero saudar a Profll Maria Helena micamente desenvolvidos - Alemanha, Coréia, Ca-
Castro, que representa o Ministro Paulo Renato, ou- nadá, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Ja-
tro que, por meio do projeto do Governo, do seu in- pao, México e Portugal - aplicam em média 5%.
teresse, da sua obra pela educação, seguramente já Nós aumentamos para 7%. Se eu conseguir a con-
marcou a presença no Ministério da Educação. cordência das lideranças do Governo, não tenho por

Ao ensejo desta oportunidade, quero dizer o que ~ão erguer. es~e pa.tamar. Baseio-me ~m um
seguinte: depois de tudo o que ouvi aqui, vou tentar depoimento mUltrsslmo Importante para mim, do
conversar trocar idéias para ver o que podemos fa- Prof. João Monlevade, que não é nenhum defensor
zer." do Governo e, sim, um crItico competente, a quem

respeito.

E ele diz: "Olha, Marchezan, ficaste no bom
senso. Sete por cento é bom senso neste instante".
Grosso modo, vamos dar um exemplo: se o PIB bra
sileiro atingir este ano 1 trilhão de reais, aplicando
7%, significará começar erguer os recursos de 50 bi
lhões de reais para 70 bilhOes de reais. É 40% de
aumento; sao mais 20 bilhões de reais para a edu
cação brasileira. Isso é um salto realmente impor
tante.



Como os Senhores vêem, cuidamos, nesses
três artigos, de determinar que vá para o PPA - já
falamos da emenda constitucional; que o Governo
fará o Plano de Avaliação a cada quatro anos, para
que possamos, por meio dessa avaliação, estimular
aqueles que nao estão fazendo nada e demonstrar
para a sociedade aqueles municfpios, estados, ór
gãos, ou ministérios, se for o caso, que nAo estão
cumprindo a meta, a fim de que a sociedade os san
cione com a crrtica, com a reprovação e sem o esti
mulo. Ao contrário, que estimule aqueles que estão
cumprindo, e faça dos municlpios, do, estados, dos
órgãos que cumprem as metas e modelos a serem
seguidos.

Esses três artigos que inclufmos no nosso
, sübstitutivo têm em vista a mobilizaçao da comuni

dade para o recurso, para a avallaça0 e para a mo
bilização dos recursos.

Também queremos dar ur1;' palavra sobre o
Fundef e o Fundeb. Não tratei disso no plano por
aue o Fundef diz respeito a emenda constitucional.
E:ntAo, é uma lei superior à essa. Maf:í valorizamos o
Funde' e. inclusive, preconizamus o Fundeb e o
FundA0, que se/'Í'" .'m fundo do ensino básico, pe-
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jeto foi que, em vez de 7%, deviam ser 8%, 9% ou gando a pré-escola, o ensino fundamental e o ensi-
10%. no médio. Só que precisamos buscar recursos. E to-

Houve ainda a crftica, nessa linha da provido, mos, Deputado Pedr~ VVilson e m~mbrc:>s da C~mis-
de que devlamos determinar que o orçamento fosse são, aos Relatores da Reforma Tnbutána, C0':nI~O
para o PPA com o que o ilustre Presidente se entusi- na q~al os n?ssos recursos estavam sendo dlmlnul-
asmou. ' dos, inconsCIentemente ou nAo.

Passo a ler os arts. 4A, 5.Il e 6A do projeto que A próp~a disposição constitucional estava sen-
aprova esse plano: do des~speltada. Fomos lá ~ara buscar recu.~~.

Na medida em que conseguirmos, vamos vlablh-
Art. 4" A Uniao instituirá o Sistema Naci- zá-Ios. ~ um esforço de todos nós. Se inserirmos re-

anal de AvaliaçAo e estabelecerá mecanismos cursos no orçamento ou erguermos de 5% para 7%
necessários ao acompanhamento das metas o patamar dos gastos públicos em educaçao, tere-
constantes do Plano Nacional de EducaçAo. mos recursos para viabilizar isso - e V. EX- sabe

Art. SSl Os planos plurianuais da União, disso, Sr. Presidente.
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni- ..
crpios serao elaborados de modo a dar su- Era esse o esclareCimento que gostana de
porte às metas constantes 'do Plano Nacio- prestar. Vê-se ~or ar que estam~s estabelecendo o
nal da Educação e dos respectivos planos controle da socleda~e, .a necessidade de aumen~r
decenais. recursos e a conscIentização dessa mesma SOCIe

dade.
Art. &l Os Poderes da União, dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municrpios - e Sr. Presidente, s,u. e Srs. Deputados, quan-
ai é o Poder Judiciário, o Ministério Público, o to ao projeto da universidade, aqui foi dito que nAo
Poder Executivo e o Poder Legislativo - em- havia palavra sobre a universidade. Mandei distri-
penhar-se-ão na divulgaçao deste Plano e da buir uma srntese do plano e vou transcrever al-
progressiva realização dos seus objetivos e guns dados. Isso nao corresponde à verdade.
metas, para que a sociedade o conheça am- Estabelecemos, primeiro, a autonomia da universi-
piamente e acompanhe a sua implementação. dade; segundo, que 75% desses recursos, que

tenderão a crescer de 5% para 7%, serão obriga
toriamente da universidade pública brasileira.
Então, previmos, asseguramos, garantimos que a
universidade terá de manter, no mrnimo, 40% do
ensino público, porque a universidade pública é
fundamental, básica, insubstitulvel e inarredável.
O Pars depende dessa universidade cada vez
mais eficiente e trabalhadora. Então, o plano nAo
podia ignorar essa realidade - e não ignora, está
ai no plano. Talvez, por descuido, as pessoas nAo
tenham podido ver isso.

Quero também dizer que cuidamos de colocar
todo mundo na escola. Fiquei entusiasmado, Se
nhoras e Senhores, quando li recentemente entre
vista do Presidente do Chile. Vou tentar reprodu
zi-Ia. S. EX- dizia que, no passado longlnquo, ser
socialista era querer terminar com a propriedade ru
ral, porque ali é que estavam o poder e o mando.
Depois, com Marx, era acabar com a propriedade in
dustrial. Foi o que disse, repito, o Presidente do Chi
le, que não é do meu partido - nao sou socialista,
nem sei bem o que é isso. Mas se defender educa
ção é ser socialista, eu sou. Ele dizia o seguinte:
"Hoje, ser socialista é dar oportunidade à criança de
aprender; é dar um prato de comida para a criança,
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Não nego a realidade, os outros problemas de
que se falou aqui, mas peço a atenção da Casa e
da sociedade para que não façamos desse plano o
que se fez com a Lei de Diretrizes e Bases da Edu- .
cação, que ficou em discussão durante oito anos.
Que decidamos sobre ele imediatamente; aprovan
do-o ou rejeitando-o, emendando-o ou melhoran
do-o, mas oferecendo ao Pais um programa que en
volva toda a sociedade, _como é o nosso desejo,
com a contribuição de todos os que participaram
dos debates, particularmente dos membros da Co
missão de Educação, da qual V. ExA faz parte, Sr.
Presidente, que produziram mais de duzentas
emendas. Mais da metade delas eu endossei no
plano.

Lamento, assim como V. ExA, que a nobre De
putada Maria Elvira não esteja aqui conosco.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson)
- Agradeço ao nobre Deputado Nelson Marchezan,_
aos Srs. Reitores Éfrem Maranhão, José Carlos
Almeida da Silva e Rodolfo Pinto da Luz, aos Asses
sores, à Consultoria Legislativa, aos Srs. Deputados
Gilmar Machado, Antonio Palocei, Professor Luizi
nho, Babá e Esther Grossi, ao ex-Deputado Ivan
Valente, que teve a iniciativa de apresentar o projeto
da sociedade e do Coned, enfim, agradeço a todos
a participação. Esperamos que, no debate, possa- 
mos contribuir ainda mais para a concretização do
Plano Nacional de Educação, deixando aberta a
participação no plenário e na Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto.

V - ENCERRAMENTÇ)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Wlson) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Wilson) - E~tá

encerrada a sessão. .

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 33 minutos.)

poder aprender çamos na educação, sim, uma grande revolução.
Essa é a nossa chaga, pela qual a pobreza e as di
ferenças sociais passam fundamentalmente.

Concluindo, Sr. Presidente, ouvi aqui muitas
pessoas abordarem outros tantos _assuntos. Eu me
emociono-e me s.qI-idl;Jlizo com essas pessoas. S6
que agora temos de nos pronunciar sobre isso. Se·
guramente o plano é indutor e acelerador do pro
cesso de melhoria da educação brasileira; segura
mente vai aumentar a qualidade e a quantidade do
ensino.

se ela precisa desse prato para
igual aos outros".

Essa concepção, a escola brasileira não teve
até agora, de modo geral. Não por culpa dos pro
fessores, mas por culpa da gestão e das decisões
polfticas. Fizemos da escola, em muitos momen
tos, uma exclusão social, porque a criança que
não freqUenta a escola, que não se alfabetiza, que
não aprende é um exclurdo da sociedade civil. E o
plano cuida disso em três grandes eixos: o direito
da pessoa à escola; o processo de desenvolvi
mento dependendo do grau de ensino de desen
volvimento educacional, como qualquer Nação; e
a educação domo fator.

Quando se discutiu no Senado emenda para o
combate à pobreza, tivemos a oportunidade de de
bater com representantes do IPEA, e eles demons
travam que, quando mexemos no salário mrnimo,
reduzimos a pobreza em 1%, 2%, 3%, dependendo
do valor reajustado. Quando combatemos o desem
prego, empregando mais pessoas, mexemos em
2%,3%,4% da pobreza. Mas quando priorizamos a
educação, mexemos em 50% da pobreza e das di
ferenças sociais do Pars. Então, isso está contem
plado no projeto, sim.

E contemplamos muito mais, sem falar dos ensi
nos médio, fundamental e básico, da pré-educação,
dos ensinos universitário e técnico, da educação indr
gena, a distância, e a alfabetização de 15 milhões de
brasileiros. Além disso, tivemos a preocupação pro
funda de passar para o projeto a idéia da valorização
do magistério. Entendemos que não se faz educação
sem valorizá-lo, sem qualificá-lo cada vez mais, sem
um plano de carreira, sem condições para remune
rá-lo melhor.

Há dias, em visita a uma universidade - não
vou citar o nome, porque outras poderão estar fa
zendo o mesmo -, o reitor, ou a reitora, me disse
o seguinte: "Depois daqueles debates que fize
mos, já temos um plano e estamos levando educa
ção aos professores de trinta municrpios, que vêm
aqui nos fins de semana, e para quem remetemos
material".

Queremos que a televisão e o rádio também
sejam instrumentalizados, para fazer essa educação
a distancia, verdadeiro salto em educação, tanto em
qualidade quanto em quantidade.

Tenho certeza de que esse plano, que se vai
desdobrar em planos estaduais e municipais, há de
mobilizar a comunidade e o magistério, para que fa-
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Ata da 918 Sessão, em 23 de maio de 2000
Presidência dos 8rs.: Michel Temer Presidente; Gonzaga Patriota,

4'l Suplente de Secretário; Dr. Hélio, Them/stocles Sampaio, Arnaldo Faria de Sá,
Luiz Carlos Hauly, Edinho Araújo, Joel de Hollanda, § 2Q do Art. 18 do Regimento Interno

As 14HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Hericllto Fortes
Severino Cavalcanti

Roraima
ALMIRSA

FRANCISCO RODRIGUES

Presentes de Roraima: 2

Amapi
ANTONIO FEIJAO

EDUARDO SEABRA

FATIMA PELAES

JURANDIL JUAREZ

SERGIO BARCELLOS
Presentes de Amapá: 5

Pará
BABA

ELCIONE BARBALHO
JORGE COSTA
NICIAS RIBEIRO
NILSON PINTO
PAULO ROCHA

RENILDO LEAL

Presentes de ParA: 7

Amazonas
ATILA LINS

PAUDERNEY AVELlNO

SILAS CAMARA

VANESSA GRAZZIOTIN
Presentes de Amazonas: 4

Ubiratan Aguiar
Luciano Castro
Gonzaga Patriota

PPB

PFL

PST

PTS

PSOB
PMDB

PFL

PT

PMDB
PMDB

PSDB
PSDB
PT
PTS

PFL

PFL

PTS

PCdoS
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Rondonia

EXPEDITO JUNIOR PFL
NILTON CAPIXABA PTB
OSCAR ANDRADE PFL
SERGIO CARVALHO PSDB
Presentes de Rondonia: 4

Acre
ILDEFONCO CORDEIRO PFL
JOAOTOTA PPB
JOSE ALEKSANDRO PSL
MARCOS AFONSO PT
NILSON MOURAO PT
Presentes de Acre: 5

Tocantins
DARCI COELHO PFL
JOAO RIBEIRO PFL
OSVALDO REIS PMDB
PAULO MOURAO PSDB
Presentes de Tocantins: 4

Maranhlo
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO PPB
CESAR BANDEIRA PFL
JOSE ANTONIO ALMEIDA PSB

PEDRO FERNANDES PFL
PEDRO NOVAIS PMDB
Presentes de Maranhlo: 5

Ceará

ALMEIDA DE JESUS PL
ANlBAL GOMES PMOB

ANTONIO CAMBRAIA PSDB

JOSE UNHARES PPB

MAURO BENEVIDES PMOB
MORONI TORGAN PFL

RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSOS

SERGIO NOVAIS PSB
VICENTE ARRUDA PSOB

Presentes de cearA: 9
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ATILA LIRA PSDB
B.SA PSDB
GESSIVALDO ISAIAS PMDB
PAES LANDIM PFL
THEMISTOCLES SAMPAIO PMDB
WELLINGTON DIAS PT
Presentes de Plaul: 8

Maio de 2000

Rio Grande do Norte
IBERE FERREIRA PPB

LAVOISIER MAIA PFL
MUCIO SA PMDB
P.....ntes de Rio Grande do Norte: 3

Paralba
ARMANDO ABILIO PMDB
AVENZOARARRUDA PT

CARLOS DUNGA PMDB
DAMIAO FELICIANO PMDB

MARCONDES GADELHA PFL
WILSON BRAGA PFL
P.....ntes de Parafba: 8

Pernambuco
CARLOS BATATA PSDB

CLEMENTINO COELHO PPS
DJALMA PAES PSB
INOCENCIO OLIVEIRA PFL
JOEL DE HOLLANDA PFL

LUIZ PIAUHYLINO PSDB
MARCOS DE JESUS PSDB

PEDRO EUGENIO PPS

SALATIELCARVALHO PMDB

SERGIO GUERRA PSDB
Presentes de Pernambuco: 10
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Alagoas
ALBERICO CORDEIRO
JOAQUIM BRITO
REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 3

Sergipe
ADELSON RIBEIRO

AUGUSTO FRANCO

JORGE ALBERTO
JOSE TELES

MARCELO DEDA

PEDRO VALADARES
SERGIO REIS
Presentes de Sergipe: 7

Bahia
CORIOLANO SALES

FELlX MENDONCA

GERALDO SIMOES
GERSON GABRIELLI

HAROLDO LIMA

JAIROAZI
JAIRO CARNEIRO

JOAOLEAO

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE LOURENCO

LUIZ MOREIRA

MARIO NEGROMONTE

NELSON PELLEGRINO

NILO COELHO

REGINALDO GERMANO

SAULO PEDROSA
URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES
P.....ntes de Bahia: 20
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PTB
PT
PPS

PSC
PSDB

PMDB
PSDB

PT
PSB
PSDB

PMDB

PTB

PT
PFL

PCdoB
PFL

PFL
PSDB

PFL

PFL

PFL
PFL

S.PART.

PSDB
PT

PSOB

pr:L

PSDB
PFL
PT
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Minas Gerais

ARACELY DE PAULA
CARLOS MOSCONI
DANILO DE CASTRO
EDUARDO BARBOSA

EUSEU RESENDE
GILMAR MACHADO
JOAO FASSARELLA
JOAOMAGNO

JOSEMIUTAO

L1NCOLN PORTELA
MAROla REINALDO MOREIRA
MARIA DO CARMO LARA
MARIO ASSAD JUNIOR
NARCIO RODRIGUES
ODELMOLEAO
OSMANIO PEREIRA

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ
SERGIO MIRANDA

SILAS BRASILEIRO

VIRGILIO GUIMARAES
ZAIRE REZENDE
P.....m. de Minas Gerais: 24

Eeplrlto Santo
JOSE CARLOS ELIAS

•NILTON BAIANO

RICARDO FERRACO
Presentes de Esprrito Santo: 3

Rio de Janeiro
ALEXANDRE CA~OSO

,
BISPORODRI~

DINOFER~.

DR. HELENO
EDUARDO PAES

PFL
PSDB
PSDB
PSDB

PFL
PT
PT
PT

PSDS

PSL

PPB
PT
PFL
PSDS
PPB
PMDB
PL

PSDB

PPB
PSDS
pedoB

PMDB
PT
PMDB

PTB
PPB
PSDB

PSB
PL

PSDS

PSDB
PTS
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FERNANDO GONCALVES

JAIR BOLSONARO
LUIZ SERGIO

MARCIO FORTES
MIRIAM REID

RODRIGO MAIA
VIVALDO BARBOSA
Presentes de Rio de Janeiro: 12

Slo Paulo
ALBERTO GOLDMAN
ALDO REBELO

ALOIZIO MERCADANTE

A~GELA GUADAGNIN
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO KANDIR
ANTONIO PALOCCI

ARLINDO CHINAGLIA

ARNALDO MADEIRA
ARYKARA

CORAUCI SOBRINHO

DE VELASCO
DR. EVILASIO

OR. HELIO

FERNANDO ZUPPO
JAIR MENEGUELLI

JOSE GENOINO
JOSE ROBERTO BATOCHIO

LUIZ ANTONIO FLEURY

LUIZA ERUNDlNA

MARCELO BARBIERI

MEDEIROS
MILTON MONTI
PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO IZAR
XICO GRAZIANO
Presentes de Slo Paulo: 26

Mato Gro••o
CELCITA PINHEIRO

PTB

PPB
PT

PSDB
PD,.

PTB
POT

PSDB
PCdeB

PT
PT
PSDB

-PSDB

PT
PT

PSDB
PPB

PFL

PSL
PSB
POT

POT
PT

PT
PDT

PTB

PSB
PMDB
PFL
PMDB
PT

PMDB
PSDB

PFL
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UNO ROSSI PSDB

Presentes de Mato Grosso: 2

Distrito Federal

ALBERTO FRAGA PMDB

GERALDO MAGELA PT

JORGE PINHEIRO PMDB

PEDRO CELSO PT

Presentes de Distrito Federal: 4

GaiAa

JUQUINHA PSDB

LUIZ BITTENCOURT PMDB

PEDRO WILSON PT

Presentes de GolAs: 3

Mato Grosso do Sul

JOAO GRANDAO PT

MARCAL FILHO PMDB

MARISA SERRANO PSDB

Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

Paraná

AFFONSO CAMARGO PFL

ALEX CANZIANI PSDB

CHICO DA PRINCESA PSDB

JOSE BORBA PMDB

JOSE CARLOS MARTINEZ PTS

OSMAR SERRAGUO PMDB

PADRE ROQUE PT

RUBENS BUENO PPS

SANTOS FILHO PFL

Presentes de ParanA: 9

Santa Catarina

ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL

EDINHOBEZ PMDB

HUGOBIEHL PPB

SERAFIM VENZON PDT

VICENTE CAROPREsO PSDB

Presentes de Santa Catarina: 5
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Rio Grande do Sul
AIRTON DIPP

AUGUSTO NARDES
CAIORIELA

CEZAR SCHIRMER

DARCISIO PERONOI

ENIOBACCI

ESTHER GROSSI

FERNANDO MARRONI

FETTER JUNIOR

GERMANO RIGOTTO

HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

LUIZ MAINARDI

MARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

OSVALDO BIOLCHI

PAULO PAIM

ROBERTO ARGENTA
Presentes de Rio Grande do Sul: 19
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PDT

PPB

PTB

PMDB

PMDB

POT

PT

PT

PPB

PMDB

PT

PPB

PT

PT

PMDB

PSOB

PMOB

PT

PHS

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - A lis
ta de presença registra o_comparecimento de 215 Se
nhores Deputados.

Está aberta a Sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O Sr. Professor Luizinho, servindo como 211 Se
cretário, procede à leitura da ata da sessAo antece
dente, a qual é, sem observaçOes, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O Sr. Gonzaga Patriota, 411 Suplente de Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Dr. Hélio, § 211 do artigo 18 do Regimento
Intemo.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Mauro Benevides
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 

CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrAs e Srs. Deputados, no êmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, presidida pelo
Deputado Márcio Reinaldo, vem a ser constituldo
Grupo de Trabalho ao qual foi atribulda a incumbên
cia de acompanhar os estudos que estão sendo leva
dos a efeito nos escalOes do Poder Executivo, com
vista à cogitada reestruturação dos bancos oficiais, aI
entendidos o BASA, o BNB, a Caixa EconOmica Fe
deral, o Banco do Brasil e o BNDES.
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Desde o final do exercfcio passado, a mfdia tem rafico na condição de Relator, além dos demais mem-
veiculado notfcias segundo as quais ocorreriam bros, Deputados Manoel Salviano, Joaquim Brito,
transformaçOes radicais em alguns desses estabele- Anfbal Gomes, Jaime Martins e Eliseu Moura, que
cimentos oficiais de crédito, como imposição de uma procurará manter a Câmara dos Deputados a par dos
nova realidade econômico-financeira, capaz de rec/a- estudos até agora procedidos, evitando que essa
maralteraçOes fundamentais, para transformá-los em Casa mantenha-se à margem de uma temática que
instrumentos bem mais ágeis, a fim de atender à de- tem sido objeto de constantes comentários no rádio,
manda da sociedade. televisão e imprensa escrita.

Menciona-se, insistentemente, uma fusão entre Na primeira reunião, a ocorrer amanhã, entendeu
os dois bancos regionais - Banco do Nordeste e Ban- a Comissão de sugerir um roteiro de trabalho, que pe-
co da Amazônia -, cuja transformação em uma gran- derá experimentar alterações em função dos contatos
de agência de fomento passou a ser apontada como que agora efetivamente se iniciarao de modo formal.
solução alvitrada, embora lideranças expressivas das Eis a sfntese da proposta virtualmente delineada:
duas áreas geográficas hajam reagido energicamen- 1. Reunião no Ministério da Fazenda com a co-
te, buscando preservar a atual concepção, já que am- missão encarregada do Projeto de Reestruturação
bos funcio~am h~ n:'ais ~e ~rês. d~das, cumprindo para conhecer o teor da proposta e colher o docu~
os respectivos objetivos institucionaiS. menta básico de formalização, porventura ultimado.

O Banco do Nordeste, por exemplo, foi ~riado 2. Reunião com a autoridade monetária (Ba-
em 1952, à época da segunda gestão Vargas, e Insta- cen) para conhecer a missão prevista para cada insti-
lado dois anos depois, dentro de um modelo idealiza- tuiça:o financeira federal.
do por ~ômulo de Almeida, que vem atendendo às 3. Reunião com cada instituição financeira fede-
no~e Unidades federadas do.polrgono ~as ~eca~, por ral (Banco do Brasil, Caixa EconOmica Federal, Ban-
meio de uma rede de agênCias, com dlretnzes slmul- co Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
taneas de banco de f~mento e cornercial~ pr~niz~- Banco do Nordeste e Banco da Amazônia), para dis~
das pelo saudoso baiano, que, ~~ ocaSião, slntom- cutir o teor do documento básico produzido pelo Mi-
zando. com o pensamento do Mmlstr~ da Fazend~, nistério da Fazenda.
HoráCIO Lafer, recomendou a estratégia como a mais . .
compatrvel para estimular o progresso daquela faixa ~. Formalizar.propo~ altemati~~, no qu~ couber,
territorial do Pars. a partir dos subsrdlOS colhidos nas VISitaS realizadas.

Posteriormente, despontou, com características 5. Discutir~ proposta alternativa~m o Minif~ e
assemelhadas, o Banco da AmazOnia, situando-se Bacan .e.ape.rfelçoar o documento báSICO prodUZido
no contexto das polrticas públicas postas em prática pelo Mlmsténo da Fazenda. .
até hoje, chegando a figurar, a exemplo do BN, entre 6..Apr~sentar fo~a~mente a n~v~ pr~poslção
os integrantes do Conselho Monetário Nacional, ao em semlnéno com a participação do MI~lsténo da Fa-
tempo em que sua composição era bem mais ampla e zenda, Banco Central e bancos federais.
abrangente até restringir~se, sumariamente a três 7. Promover, no que couber, novos ajustes a
membros, ~mo presentemente acontece. ' partir das sugestões acolhidas no seminário.

No que conceme_aos demais organismos, es- _ 8. ~~oduzir ,o arcabouço legal em articulação
pecula-se, numa intermitência que os comentaristas com o Mlnlfaz e Bacen.
especializados costumam apontar como viável, a 9. Dentro de tal roteiro, submeter suas suges-
possibilidade de privatização, o que já levou o Presi- toes à Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
dente Fernando Henrique Cardoso a desmentir tal trole.
versão enfaticamente, embora se identifique a inten- Sr. Presidente, estamos dispostos a oferecer
ção de dar curso a esse tipo de encaminhamento, nossa colaboração a uma questão de indiscutfvel re-
mesmo com a reprovaçêo incisiva da opinião pOblica levância, que afeta a existência dos principais bancos
brasileira, inclinada a ver intocáveis o Banco do Brasil federais, alvos dessa anunciada reestruturação.
e a Caixa Econômica, ambos com mais de um século A Comissão, que amanhã se instalará forrnal-
de assinalados serviços prestados ao nosso cresci- mente, cumprirá sua tarefa, mantendo a Câmara dos
mento e bem-estar social. Deputados a par das anunciadas alterações que a

Dentro de todas essas elucubraçOes, foi forma- mfdia há veiculado com insistência especulativa, dan-
do o Grupo de Trabalho que me coube coordenar, do lugar a comentários variados, sem consistência
como seu Presidente, tendo o Deputado Dilceu Spe- plausfveJ.
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OSR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. Como pode ser percebido, Sr. Presidente, o pro-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs cesso de irrigação tem feito verdadeiro milagre na re-
e Srs. Deputados, todas as pessoas que acompa- gião do Vale do São Francisco. Isso comprova atese de
nham meu trabalho parlamentar são testemunhas muitos estudiosos que afirmam que a irrigação planeja-
das muitas vezes que usei a tribuna desta Casa para da e bem feita é a solução para o sertão nordestino. É
defender o povo nordestino e condenar as mazelas lógico que os problemas existem e pedem soluçOes
sofridas por ele. Os problemas são muitos, mas acre- imediatas, mas é imprescindlvel que o Governo Federal
dito que com uma boa dose de boa vontade e investi- compreenda a importância da região na economia local
mentos a situação seria contornada. A região do São e procure dotar o meio nordestino de condições mlni-
Francisco tornou-se em pouco tempo slmbolo do pe- mas para a sobrevivência dos que lá habitam.
rlodo mais recente da história econômica de Pernam- Era o que tinha a dizer.
buco. Os investimentos federais gastos na implanta- O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi-
ção dos perlmetros de agricultura irrigada, cerca de são do orador.) - Sr. Presidente, aconteceu um fato
R$200 milhões, nos últimos trinta anos, provaram que o grave na semana passada: a morte de uma testemu-
sertanejo não nasceu apenas para criar bode ou cabras. nha que depOs na CPI do Narcotráfico, assassinada

O extraordinário desenvolvimento obtido ocor- com do~e tiros. E eu não poderia deixar e~se drástico
reu graças à introdução da técnica de irrigação, que acontecimento pa~sar em branco. Por ISSO, quero
transformou o semi-árido, antes improdutivo e gera- destaca~ a necessidade de os Governos Federal e
dor de miséria, num dos maiores centros produtores EstaduaiS dar segura~ça a essas testemunhas que
de frutas tropicais do mundo, substituindo a agricultu- prestaram grande serviço ao Pais.
ra tradicional de sequeiro por uma agricultura moder- Todo o sucesso. da CPI do Narcotráfico ~e-
na. Hoje, a fruticultura emprega mais de 50 mil pesso- yeu-se a pessoas corajosas, m~~mo que tenham Sido
as, atraindo cerca de 700 milhões de dólares em in- Inf~toras no passado, que deCidiram colaborar com a

t· t d . d 45 b'l . SOCiedade.ves Imen os e mais e empresas rasl eiras e es- A é bTd d d Go F
trangeiras segurança responsa II a e os vemos e-

. . .. deral e Estaduais. A prova está aI. Quando se pede se-
. .Mas, Inegavelmente, o setor de energia fOI .0 gurança para essas testemunhas não se está brincando.

pnnclpa~ respon~ável pela transformação do cenáno As autoridades do Pais nao podem permitir que a vida
econômiCO, mediante a construção da Barragem do de uma pessoa seja drasticamente ceifada com doze ti-
Sobradinho em 1975. A obra viabilizou, por meio da ros. Apopulaçaotemdetercertezadequ~aocolaborar

formação de um lago de grandes proporçOes, o se- com a sociedade será protegida pelas autoridades. Infe-
gundo maior do mundo, com 34 bilhões de metros cú- lizmente, neste único caso isso não aconteceu.
bic~s, a irrigação de grandes extensões .d~ t~r:a na Espero que todas as Policias investiguem e
região. Após a conclusão da.barrage~, foi vlab~hzada cheguem aos autores desse homicldio, inclusive aos
a construção do Grande Projeto de Irrigação Nilo Co- autores intelectuais, porque essa testemunha denun-
elho, que entrou em operação em 1984. ciou pessoas do Judiciário e pessoas graúdas que fa-

O êxito da iniciativa é inquestionável. Com cilitaram a fuga de traficantes.
242,5 milhões de toneladas ~ produção, só as dez A CPI e este Congresso Nacional não descan-
principais culturas no Nilo Coelho geram uma renda serão enquanto tudo isso não for esclarecido.
de 89 milhões de reais por ano. A produção total do Muito obrigado a V. ExA, Sr. Presidente.
Vale do São Francisco, segundo estimativas oficiais, O SR. LÉO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB - CE.
gira em torno de 120 milhões de reais por ano. A área Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
irrigada já chega a 20 mil hectares, só em Pemambu- Sris e Srs. Deputados, ocupo a tribuna hoje para ren-
co. Em franca expansao há dois anos, o Projeto Maria der homenagem a uma das organizaçOes internacio-
Tereza agregou novos 5 mil hectares ao Nilo Coelho, nais que mais tem contribuldo para o estabelecimen-
deve agregar mais 10 mil hectares. A lavoura de fru- to da paz mundial, pela diminuição das diferenças en-
tas irrigadas no Nordeste, entre Bahia e Pernambuco, tre pafses ricos e pobres, pela redução da violência
representava apenas 4% da produção agrlcola da re- entre a juventude em todo mundo e, especialmente,
giAo em 1980. Na safra de 1996, a participação das incentivando mudanças no sistema educacional da
frutas na produção agrlcola já havia saltado para América Latina e do Caribe.
19,2%, experimentando um incremento de 380% em Refiro-me aqui, nobres colegas, Sr. Presidente,
quinze anos. à Organização das Nações Unidas para a Educação,
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conhecida como e respaldo para a definição de polfticas no marco do
Acordo Brasil/Unesco.

E o Acordo Bra§i1/Unesco com o MEC está sen
do fortalecido. Projetos relevantes do Ministério da
Educação foram ou estêo sendo executados, desta
cando-se entre eles o Plano Decenal de Educação,
os Parêmetros Curriculares Nacionais, a reformula
ção do ensino técnico e da formação profissional, o
Plano Nacional de Educação, além de outros de apo
io à TV Escola, ao Ensino Especial, à Educação
Ambiental, Avaliação e Ensino Superior.

a lançamento pelo Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso e pelo Ministro da Edu
cação Paulo Renato Souza, em 1997, do Programa
Toda Criança na Escola, que conta com a participa
ção e apoio da Unesco, completou um ciclo de medi
das para a completa universalização do ensino funda
mentaI. A luta dos próximos anos será a da qualidade,
que certamente demandará esforços redobrados
pela complexidade que encerra. Certamente, o Acor
do Brasil/Unesco continuará a ser parte do esforço da
polftica educacional que, em última análise, tem o ob
jetivo de assegurar uma escola para todos, mas com
qualidade.

No que se refere à educação média e profissio
nal, a perspectiva do Proep é altamente promissora.
Trata-se de um programa de iniciativa do Ministério
da Educação e do Desporto, em parceria com o Mi
nistério do Trabalho, e com o apoio do BID, objetivan
do a implantação de um novo modelo de educação
profissional no Pais, para atender às novas deman
das do processo de mudança e modernização.

Por outro lado, no êmbito da educação de jovens
e adultos, o Ministério da Educação, em parceria com
o Programa Comunidade Solidária, estabeleceu um
novo desenho conceitual de parceria, o que permitirá
nos próximos anos um combate substantivo ao analfa
betismo. Este programa tem despertado crescente in
teresse internacional devido à cooperação com o setor
privado. A Unesco adotou-o como modelo para ser
acompanhado e difundido em outros paises.

Se os obstáculos nao são poucos, as perspecti
vas são concretas na medida em que o Brasil, de for
ma crescente, internaliza a importancia de fator edu
cacional como um dos mais importantes para a redu
ção das desigualdades sociais e melhoria dos indices
de desenvolvimento humano. A cooperação interna
cional é imprescindivel ao êxito do plano após sua
aprovação pelo Congresso Nacional.

a que se percebe na trajetória da instituição
Unesco, em especial nos últimos cinco anos, é que
ela tem sido um canal eficiente para a inserção do

a Ciência e a Cultura, mais
UNESCa.

Criada em 1945 para promover a paz e os direi
tos humanos com base na solidariedade intelectual e
moral da humanidade, a Unesco incentiva a coopera
ção técnica entre os Estados-membros. A representa
ção da Unesco no Brasil, em Brasrlia, iniciou suas ativi
dades em 1972. A partir de 1992, suas ações adquiri
ram um novo impulso, motivadas inicialmente pela De
claração Mundial sobre Educação para Todos.

Ao perceber a importancia desse compromisso
na polrtica educacional do PaIs, a Unesco partiu em
busca de entendimentos com o Ministério da Educa
ção. Em 1993, com base no Acordo de Cooperação
Técnica em Matéria Educacional Cientrfica Cultural
entre o Govemo do Brasil e a Unesco, foi assinado o
primeiro plano de trabalho com o MEC, como meca
nismo auxiliar à decisão de elaborar o Plano Decenal
de Educação para Todos.

Aos poucos, as atividades da representaçêo f0
ram se ampliando para outras áreas, multiplicando-se
as articulações e convênios de cooperação técnica, tan
to com govemo quanto com entidades da sociedade ci
vil. A partir de 1995, novas projeçOes foram feitas com
vistas à consolidação definitiva da Unesco no Brasil.

Hoje, a Unesco no Brasil atua nos setores da edu
caça0, cultura, ciência, tecnologia, comunicaçêo, infor
mática, meio ambiente, direitos humanos e gestao soci
al. Ainda temas sobre aviolência entre a juventude, dis
cussões sobre gênero e sobre raça têm, sistematica
mente, aparecido nas publicações e sido objeto de se
minários da Unesco. Em todos esses setores sua atua
ção tem por referência as convenções e compromissos
intemacionais firmados pelos Estados-membros em di
versos eventos e conferências de cúpula.

'. A atuação da Unesco no Brasil acontece, priori
tariamente, por intermédio de projetos de cooperação
técnica firmados com o Governo. Também ocorre
com instâncias da sociedade civil, na medida em que
seus propósitos venham a contribuir p~ra as pollticas
públicas de desenvolvimento humano.

Na área da educação, o principal objetivo da co
operação da Unesco com o MEC tem sido o de contri
buir para o fortalecimento da polltica de educação
para todos.

Até mesmo a proposta de uma escola indfgena
diferenciada surgiu por meio desse acordo com a
Unesco. A idéia representa um grande avanço no sis
tema educacional de ensino do PaIs, exigindo dinêmi
cas próprias. Nesse sentido, a Unesco tem apoiado
tecnicamente o Comitê Nacional de Apoio às Escolas
Indlgenas, o que redunda em pesquisas, publicações
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Brasil no debate dos temas sociais mais relevantes Em palestra na Comissão de Agricultura desta
da Agenda Internacional. Assim, quero deixar expres- Casa, o Ministro chamou a atenção para a necessida-
so aqui minha profunda admiração pelo excelente tra- de de olharmos com mais realismo para as restrições
balho da Unesco, parabenizando toda a equipe do impostas aos nossos produtos pelos parses ricos. As
Escritório de Brasflia. barreiras sanitárias, por ~xemplo, seriam a nova for- .

Sr. Presidente, peço a V. EX- que autorize a di- ma de proteçjonismo--dos pafses desenvolvidos, o
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz que vem obrigando o Govemo brasileiro a colocar os
do Brasil. programas de sanidade animal e vegetal entre as pri-

M 't b' d oridades do seu plano de ação.
UI o o nga o. .

Mesmo anunciando uma safra recorde de 85,6
O SR.. RICAR~O F~RRAÇO (Bloco/P~DB - milhões de toneladas de grãos, o Governo brasileiro

ES. Pronuncia o seguinte dl~cu.rso.) - Sr. PreSidente, enfrenta toda sorte de barreiras para colocar nossos
S.rAs e Srs.. Dep~tados, ~or timidez ou falta de ?usa- produtos no mercado externo. Só que o desafio do
dia, o Brastl cbntlnua pattnando no esforço para Incr~- comércio exterior virou uma corrida de obstáculos
~entar suas vend~s externas e está cada vez mal~ para o Brasil. Sempre que conseguimos fabricar um
distante de cumprir a meta de chegar a US$100 bl- produto competitivo, os pafses ricos dificultam ao má-
Ihões de exportações até 2003. ximo a comercialização.

~m recente pale~tra .n~ Confeder~ção Nacion~1 O Governo tem que cobrar maior comprometi-
da Agricultura, o próprio Ministro da Agricultura, Pratl- mento das empresas multinacionais com o cumpri-
ni de Moraes, reconheceu a falta de agressividad~ e mento das metas do nosso comércio exterior. Pesqui-
que o Pafs ~romove mal seus p~oduto~ no extenor. sa realizada pelo economista Célio Hiratuka, da Uni-
Uma prova ?ISSO é que, transc~rnd? mais de um ano camp, revela que as exportaçOes de 107 filiais de
da desvalonzação do real, em Janeiro do ano passa- multinacionais sediadas no Pars cresceram apenas
do, o Brasil a.inda não conseguiu tirar p~oveito da mu- 93,4% no perrodo de 1989 a 1997. Entretanto, no
dança ca,:"~lal que, em t~se, favorecIa as exporta- mesmo perfodo, as importações realizadas por essas
ções braSileiras por redUZir o preço dos nossos pro- mesmas filiais cresceram mais de 400% no mesmo
dutos no exterior. perrodo, o que explica em parte nossas dificuldades

Embora saindo de uma situação de déficit no para reverter o déficit na balança comercial nos últi-
mesmo perfodo do ano passado, o Brasil acumula de mos anos.
janeiro a 15 de maio deste ano um superávit de ape- Para se ter idéia da pouca ousadia do nosso co-
nas US$349 milhões, o que toma diffcil a meta de mércio exterior, de 1985 a 1999 as exportações mun-
US$4 bilhões de superávit este ano se nao houver diais saltaram de US$2 trilhões para US$5,5 trilhões.
melhor desempenho da balança comercial nos próxi- Enquanto isso, nossa participação nesse comércio
mos meses. caiu de 1,5 para 1%. Apenas nos últimos dez anos, o

OMinistro ironizou essa história de mercado Ii- comércio global cresceu 73,9%, mas nossas exporta-
vre, lembrando que isso não existe em um mundo 9'0- ções aumentaram apenas 48,5% no mesmo perfodo,
balizado, já que cada pafs trata de defender os inte- fndice bem inferior ao de pafses como a Coréia do
resses de seus produtores. Ele citou como exemplo Sul, com 113,8%, México, com 222,8%, e China, com
os pesados subsfdios que os governos dos Estados mais de 250%.
Unidos e dos parses europeus concedem ao setor É evidente que a perda de espaço nao deve ser
agrrcola, o que contribui para tomar os produtos loca- atriburda apenas à má promoção dos nossos produtos
is mais competitivos no mercado internacional, em no exterior. Temos que levar em conta também outros
detrimento de pafses exportadores como o Brasil. entraves, como o chamado Custo Brasil (infra-estrutura

Segundo o Ministro, somente este ano os EUA, deficiente e pesa~.a carga fiscal), alé~ de fatores como
a União Européia e o Japão deverão 'conceder cerca produtos competitivos e de boa qualidade.
de US$350 bilhões em subsfdios à agropecuária. Paf- Acredito que com a redução do Custo Brasil e
ses como a Noruega e a surça chegam a subsidiar ação mais integrada e ousada na promoção do nosso
até 80% da renda agrfcola e continuam defendendo o comércio exterior será possfvel consolidar sucessi-
livre mercado. E recorrem aos mecanismos de "sani- vos superávits na balança comercial, gerando receita
dade animal e vegetal", como revelou o Ministro Prati- adicional para financiar nosso desenvolvimento, am-

- ni, como disfarce para impor barreiras para os produ- pliar a oferta de emprego e proporcionar melhores
'tos dos parses em desenvolvimento. condições de vida para os brasileiros.
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Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo

co/pedoB - AM. Sem revisao da oradora.) - Sr. Pre
sidente, SrAs e Srs. Deputados, companheiras ecom
panheiros, na semana passada, o Presidente da Re
pública assinou o Decreto nJl3.473, publicado no Dlé
rio OfIciai de 17 de maio, que contingência o Orça
mento da Uniao para este ano de 2000 em mais de 7
bilhOes e 400 milhões de reais.

Destes, aproximadamente 1 bilhao e 800 mi
lhões de reais serao destinados às despesas previs
tas para as áreas sociais: educação, saúde, Previ
dência e trabalho.

A justificativa que mais uma vez o Governo FHC
utiliza para contingenciar o Orçamento, cujas dota
çOes e despesas previstas sêo insuficientes diante
das necessidades da Nação brasileira, é a mesma do
ano passado e de 1998. A justificativa destaca os cor
tes que o Governo Federal vem fazendo no Orçamen
to, em uma amplitude cada vez maior, o que nada
mais é do que ampliar o superávit primário para que
os recursos gerados por ele sejam destinados ao pa
gamento da divida pública brasileira.

Sr. Presidente, no ano passado, também por in
termédio de um decreto que contingenciou o Orça
mento, Fernando Henrique promoveu um corte supe
rior a 4 bilhões de reais, o que representou pouco
mais de 11 % da totalidade das despesas para o cus
teio. O corte de 7,4 bilhões de reais representa mais
de 17% de todas as despesas operacionais de custe
io que o Governo deverá realizar em 2000.

Nos três primeiros meses deste ano - janeiro,
fevereiro e março -, o superávit primário superou em
muito o previsto e determinado pelo Fundo Monetário
Internacional.

O Governo brasileiro, em grande parte por força
da não-aprovação do Orçamento para o ano 2000 no
tempo devido, alcançou um superávit, no primeiro tri
mestre deste ano, superior a 13 bilhões de reais. Mas
o Governo acha pouco e baixou esse decreto a que
me referi, contingenciando ainda mais o Orçamento,
porque entende ser necessário ir além da meta esta
belecida com o FMI e alcançar um superávit primário,
neste ano, superior a 29 bilhões de reais.

Ao lado disso, aparece outro problema que nao
é novo, mas que, infelizmente, tem que ser combati
do: nao podemos mais aceitar viver debaixo de uma
polltica econômica irresponsável ditada por Fernando
Henrique Cardoso, porque esse superávit que se pro
cura é para pagar juros de uma divida que nao pára
de crescer.

Para que V. ExAs tenham idéiâ, apenas um pon
to percentual da taxa básica de juros brasileira faz
com que nosso Governo gaste, por mês, de 1,5 bilhao
a 2 bilh6es de reais. Isso quer dizer que o Presidente
da República corta as verbas para a saúde e educa
ção, congela os salários de servidores públicos fede
rais - que estão em greve neste momento - e o salá
rio de grande parte dos trabalhadores brasileiros, nao
permitindo um reajuste mais digno do valor do salário
mlnimo, mas nao se incomoda em gastar, por ponto
percentual da taxa básica de juros, quase 2 bilhões
de reais ao ano para remunerar a divida pública.

Ou seja, Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados,
a população brasileira tem mantido essa farra. E nao
há termo que defina melhor o que tem acontecido em
nosso Pais, porque estamos assistindo a uma verda
deira farra do sistema financeiro instalado no Pais.
Basta ler a revista Veja desta semana para se consta
tar isso. Vários prósperos empresários brasileiros,
que tinham indústrias no passado, declararam que
venderam o patrimOnio e aplicaram o dinheiro arreca
dado com a venda das empresas nos bancos, ajuros
bancários. I: óbvio: essa taxa de juros elevadlssima
só faz com que o capital especulativo prospere no
Pais.

Sr. Presidente, deixo aqui esse protesto e espe
ro que a população retome as ruas. I: necessária,
sim, a retomada das ruas e o enfrentamento mais
duro ao Governo, que tem demonstrado, na prática,
que nao tem interesse algum em melhorar as condi
ções de vida do povo brasileiro e em promover o de
senvolvimento do Pais. O Governo merece ser trata
do tal como foram recebidos o Governador de sao
Paulo e o Ministro da Saúde, José Serra, recente
mente, no interior de sao Paulo. Aquele é o tratamen
to que o Governo merece da população brasileira.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. JORGE COSTA (Bloco/PMDB - PA Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrJIs e Srs. Depu
tados, há necessidade de aplicar o teste de DNA nao
só para esclarecimento de paternidade duvidosa,
mas também para crimes hediondos em que há sem
pre restos de tecidos, cabelos, unhas, etc. nas viti
mas. Há necessidade de coletar-se esses dados nao
só nos momentos em que seja requerido pela Justiça
- o Pais precisa ter uma norma, uma lei que justifique
a necessidade de as pessoas coletarem esses mate
riais -, como também nos casos de identificação da
carteira de identidade, nas matemidades, sem ferir o
art. 5ll da Constituição Federal.

I: nesse sentido que estamos encaminhando
projeto de lei a fim de regulamentar a matéria, que vai,



Enfim, Sr. Presidente, essa é uma parte do
teor desse projeto, que julgo de grande importância
e que, sem dúvida alguma, será acolhido pelos Par
lamentares e pela sociedade brasileira com muito
entusiasmo.

Muito obrigado.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL - MT. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e
Srs. Deputados, está tramitando nesta Casa projeto
de nossa autoria que institui o Programa Nacional de
Segurança Alimentar, uma preocupaçao constante
dos governos de inúmeros parses, incluindo o Brasil.

É um assunto que merece atenção especial de
todos os governantes, pois trata de uma questao que
envolve milhares de pessoas de todas as idades - cri
anças, adolescentes e idosos carentes - que não re
cebem os nutrientes adequados e suficientes para ter
uma vida saudável.

No Brasil, como em todo o mundo, são as crian
ças que precisam de atenção especial, porque sem
alimentaçao correta, com os nutrientes certos, não te
rão condiçOes de desenvolvimento ffsico e intelectual.

Mesmo havendo algumas açOes governamen
tais visando melhorar as deficiências alimentares no
Pars para aquelas pessoas que estão abaixo da cha
mada linha de pobreza, esses programas, como os
desenvolvidos pelo Conselho do Comunidade Solidá
ria, por meio do Programa de Distribuiçao de Alimen
tos, não têm caráter permanente.

Agora mesmo estamos sabendo que haverá re
duçao na distribuiçao de cestas básicas para as pes
soas carentes do Nordeste, uma das regiões onde a
desnutrição infantil é das mais elevadas, razão pela
qual tem um alto rndica de mortalidade infantil.

Esses cortes, que sempre ocorrem na distribui
çao de alimentos, são decorrentes da polftica econô
mica e acontecem sempre que há necessidade de
ajustes nos setores econômicos. Com isso, milhares
de pessoas deixam de receber o benefrcio.

No ano passado tivemos a honra de presidir a
CPI destinada a apurar o desperdrcio de alimentos.
Nas reuniões da Comissão ouvimos depoimentos de
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sem dúvida alguma, facilitar muito a tarefa do Judiciá- § 2Q O material deverá ser pronta e
rio em nosso Pars. Todos os dias vemos a imprensa corretamente identificado no momento da
noticiar crimes hediondos, assassinatos, estupros, coleta, de acordo com o respectivo procedi-
estrangulamentos, e a elucidaçao desses crimes mui- mento operacional padrão.
tas vezes s6 é feita por intermédio de coleta de mate- § 311. Deverão ser definidos critérios
rial de DNA. para a aceitação ou rejeiçao das amostras

Temos um caso no Pará, relativo aos Hoyos. coletadas, e definidas as condiçOes de se-
Um paraense foi preso pela Justiça da surça e já es- gurança para o transporte das mesmas,
tava para ser condenado. quando foram encontrados quando necessário.
restos salivares em baganas de cigarro na sala onde
estariam os criminosos. Entao, veja a importância
desse procedimento não s6 para a economia de re
cursos como para esclarecer esses crimes com mais
certeza.

Em muitos casos, a verificação feita por inter
médio do DNA, com recursos da biotecnologia, abre
um leque de grandes opçOes. Tenho certeza de que
essa providência irá evitar muitos erros judiciais que
mantêm pessoas atrás das grades, humilhadas por
tantos anos.

Assim, encaminho à Mesa projeto com a se
guinte ementa:

Dispõe sobre a coleta de amostras de
materiais orgãnicos para identificaçao indivi
duai pelo isolamento de DNA, sem ofender
ou violar dispositivos insertos no artigo 52 da
Constituiçao Federal, disciplina procedimen
tos para a realizaçao de testes de DNA e dá
outras providências.

Permitam-me ler o art. 12 do projeto para me
lhor esclarecimento aos nobres pares acerca de seu
conteúdo, a fim de que, ao chegar o projeto às Co
missões, possam os Srs. Deputados fazer um julga
mento favorável a este procedimento tao importante
para a Justiça brasileira e para a proteçao da socie
dade.

Dispõe o projeto:

Art. 12 Fica institurda a coleta de mate
riais orgânicos humanos para a identificaçao
pessoal através do isolamento do DNA (áci
do desoxirribonucléico).

§ 12 O isolamento do DNA será reali
zado a partir da coleta de materiais orgâni
cos eliminados por canais excretores liga
dos a determinadas glândulas, como as sali
vares, renais, ou mamárias, ou de partes de
tecidos humanos excrescentes como pêlos,
unhas e fios de cabelos. .

Vejam V. Ex-B que esse projeto não infringe o
disposto na Carta Magna.

E continua:
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importantes autoridades. Em uma das reuniões da cosméticos e outros bens considerados supérfluos
Comissão, o Sr. Ivens Roberto de Araújo Mourão, da por ato do Poder Executivo, exigida do importador.
Conab, nos disse que, naquela época, em 1995, o Sr. Presidente, gostaria também de manifestar
Governo dispunha de 10 milhões de toneladas de gê" meu apoio ao que foi dito há pouco pelo Presidente
neros alimentlcios que seriam suficientes para aten- da CPI do Narcotráfico a respeito do assassinato de
der a toda a população afetada pela fome no Brasil. uma testemunha.

Apesar da grande quantidade de alimentos dis- I: preciso que haja realmente proteção para to-
ponfveis, a estrutura de distribuição atendia, de forma das as pessoas que têm coragem de testemunhar 50-

precária, somente a 4 milhões de pessoas, o que é la" bre acontecimentos tão graves no Pais e também que
mentável. Fatos como esses continuam acontecen" o PoderJudiciário faça justiça. Ora, não adianta a CPI
do. ~ preciso encontrar meios para solucionar esse fazer todo esse trabalho, descobrir tantas coisas e, no
grave problema. final, a pessoa que denuncia ser morta.

Milhões de brasileiros que vivem em total esta- Assim, solidarizo-me com o Presidente da CPI e
do de pobreza poderiam ser alimentados com produ" manifesto meu apoio a S. ExA.
tos que apodrecem nos armazéns e nao sêo distribul- Muito obrigada.
dos corretamente. Esse é um assunto que, infeliz- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
mente, sempre aparece nas manchetes dos jornais revisêo do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Depu"
de vários estados brasileiros. tados, estivemos na Avenida Paulista na quinta-feira,

Nosso projeto para o qual peço o apoio dos pa- ocasião em que vimos um vexame, um incidente que
res desta Casa, a fi~ de que possamos coloCá-lo em causa vergonh~ a~ nosso Estado. Houve atitudes de
pauta para discussão e posterior votação, institui o profundo autontans~o, que ~ão se coadu.nam co~
Programa Nacional de Segurança Alimentar. Seu ob- um Estado ~emocrátl(::o. Manlf~~ta~tes faziam m~vl-
jetivo é promover açOes que concorram para que to- mento grevista, com Justas relvlndlcaçOes, e vános
dos os cidadãos brasileiros tenham acesso diaria- setores estavam presentes, como os da educação,
mente, a alimentos em quantidade e qualidad~ sufici- da saClde, .das uni~ersi~ades, do ~entro P.aula Souza,
entes para suprir sua demanda nutricional básica. en~m, vános funclonános federaiS, há seis anos sem

E . t d fi d b reajuste.sse proJe o nasceu os pro cuos e ates que .. .
se realizaram nos trabalhos da CPI destinada a apu- A Avenida Paulista é palco de t~as as manlfesta-
rar o desperdlcio de alimentos no periodo dos Gover- çOes em São Pa~lo, .lugar de regOZIJO..Quando não é
nos imediatamente anteriores ao do Presidente para cornen1?rarvitónas de clubes após Int~nsa conten-
Fernando Henrique Cardoso. da ou conqUistas de campeonatos, ~ Avenida é ~pa-

. da pelo Governo para ações culturaIS, ou pela SOCleda-
En~endo que ~ma polltlca permanente de segu- de civil nas manifestações gerais, como a das Diretas e

ran~ ~hmentar seja fundamental para ~ue o Estado a da Constituinte, ou pelos movimentos grevistas.
braSileiro cumpra seu ~e~er de proporcionar à ,po?U- Há tempos, em nenhuma dessas manifestaçOes
la~o aspectos essenCiaiS como segurança publica, se tem noticia de qualquer paciente que por lá pas-
saude e educação. sando em ambulância tenha sido impedido de chegar

No relatório final da CPI do Desperdlcio de AIi- ao local e receber o devido atendimento.
mentos, chegou"se à conclusão de que a formação. a Dizem que a Paulista paralisada cria um caos
adequada 10calizaçAo e a manutenção de estoques no transito da cidade. Isso é total inverdade. Houve
reguladores e estratégicos de produtos agropecuári- um Governo que tentou impedir manifestação na
os, os produtos alimentares básicos prioritariamente, Avenida e baixou um decreto, prontificou a tropa.
pelo Poder Público, têm por finalidade garantir a com- Contudo, quando para lá se dirigiram os professores
pra do produto, assegurar o abastecimento e regular em mais de 100 mil, na sua mobilização, esse Gover-
o preço no mercado intemo. no, de forma consciente e responsável, retirou seu

Sr. Presidente, vejo que existe necessidade pre- aparato policial e permitiu que os professores reali-
mente de procurarmos assegurar ao Programa Naci- zassem as suas manifestaçOes. Permitiu que a pas-
onal de Segurança Alimentar uma fonte de recursos seata transcorresse normalmente e que se dirigisse
de grande efeito social e de que seja estabelecida para a Praça da Sé.
uma contribuição social de intervenção no domlnio Portanto, é inaceitável a atitude do Governador
econômico de 5% incidente sobrE o valor das impor" Mário Covas de querer recuperar um decreto já ultra-
taçOes de bebidas alcoólicas, produtos fumlgenos, passado e mandado para o fosso das atitudes autOfi..
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tárias e ditatoriais dos governos que por aquele esta- uma postura descontrolada e comece a agredir, pei-
do passaram. tar e confrontar-se com manifestantes. Que seguran-

Dizer que a Avenida Paulista nao pode ser ocu- ça quer esse governador, que se dirige ao meio de
pada é um absurdo. Ela sempre é ocupada, em to- manifestações xingando, ofendendo, peitando?
das as atividades e manifestações, dos mais varia- Portanto, Sr. Governador, queremos aqui pas-
dos caracteres. sar-Ihe, como amigo, se assim nos permitir, um con-

Quero deixar claro para o Sr. Governador que selho. Um governador de Estado nao pode ter tais ati-
os manifestantes estao marcando assembléia para tudes, nao se pode permitir esses atos, esse tipo de
outro palco muito conhecido na nossa história, para o confronto e conflito.
qual já se dirigiram várias outras vezes: o Palácio dos O govemo deve tratar com os manifestantes na
Bandeirantes. Esperamos nós que S. ExA nao tente mesa de negociaçêo, escutando reivindicações e apre-
impedir a manifestaçêo dos professores a ser realiza- sentado os argumentos do estado, nao em contendas de
da na quinta-feira naquele Palácio. rua, como se num barestivesse, como se num campo de

Vamos estar todos lá novamente. Todos. Os De- Mebol estivesse, onde há conflito ou disputas de lados.
putados Federais de sao Paulo que apóiam o movi- Esta nao deve ser a atitude de um governador.
mento lá estarao. Assim como os Deputados Estadu- Esperamos que S. ExA faça uma reflexao sobre
ais do PT, do PCdoS, do POT e do PSB, como esta- o ocorrido e nao mais reincida em atitudes daquele
vam na manifestaçêo passada, solidários aos mani- tipo, como vem fazendo há algum tempo. Que nego-
festantes e no intuito de evitaro conflito e o confronto. cie com os manifestantes e não ponha a Polrcia para

Queremos deixar claro, portanto, que nao pode- reprimir as manifestações, pois assim estará fortale-
mos admitir que este Governo continue agindo con- cendo e recuperando a democracia em nosso PaIs.
forme o exemplo do Presidente da República, que co- O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Sr. Deputado
meçou a reprimir concentraçOes de manifestantes em Prof. Luizinho, também nos solidarizamos com o mo-
Porto Seguro e continua a fazê-lo em relaçêo ao MST. vimento dos professores do Estado de sao Paulo e
Agora, o seu representante no Estado de sao Paulo esperamos que ocorra pronta recuperaçêo da saúde
está querendo impedir pela força a organizaçêo e a Ii- dos que safram feridos daquele episódio.
vre manifestaçêo de vários movimentos grevistas. O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Concedo a
Isto é inaceitável. Isto fere e destrói a democracia e as palavra ao Deputado Arlindo Chinaglia.
relaçOes democráticas. O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem

Sr. Presidente, repudiamos profundamente a ati- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu-
tude individual e irresponsável de manifestantes como tados, o povo brasileiro, em seu quotidiano, tem de
a de atacar com um ovo o Ministro José Serra, mas enfrentar os vários problemas da vida. Um dos mais
também queremos dizer que isso, individualmente, graves diz respeito à saúde, que, com 'certeza, vai
nao quebra em nada a democracia. Isso é uma açêo agravar-se com os recentes cortes feitos no Orça-
individual, que tem que ser repudiada, que nao pode mento pelo Presidente da República.
ser permitida - e o PT nao apóia -, mas manifestaçOes Mas o que nos traz à tribuna é algo que tem par-
individuais como essas temos às pencas na Europa e ticularidade e dimensao nacional, além disso é do in-
nos Estados Unidos. Vários ministros e presidentes na teresse de milhões de brasileiros. Refiro-me aos cha-
Europa e nos Estados Unidos às vezes são atacados - mados antigripais injetáveis. Os profissionais da área
BUI Gates recentemente também foi -, por atitudes in- sabemos que gripe não tem cura. Por ser infecção vi-
dividuais. E nenhuma delas pOs em risco a democracia ral, no máximo podemos combater seus efeitos ou
na Europa ou nos Estados Unidos. sintomas. Quando necessário, pode ser prescrito, di-

Entao, o Ministro José Serra e todos os que gamos, um antitérmico.
acorreram para defendê-lo, com razao, de atitudes ir- Ocorre que no Brasil é estimulada a automedi-
responsáveis como essa não podem imaginar que caçêo, e, pior que isso, os balconistas de farmácia
um ato irresponsável e individual desse coloque em costumam fazer os chamados coquetéis antigripais.
xeque a democracia. l: irresponsabilidade daqueles Sr. Presidente, Sr's e Srs. Parlamentares, em fe-
que estao à frente do Governo brasileiro pOr em xe- vereiro de 1999, a CONATEM, Comissao de Assesso-
que a manutençao da democracia por causa de um ramento Técnicocientffico em Medicamentos do Minis-
ato irresponsável como o ocorrido. tério da Saúde, em ata lavrada, da qual temos cópia,

Por outro lado, nao cabe e nao se pode admitir aprovou a imediata retirada de mercado dos antigripais
que um estadista, um governador de Estado, tenha injetáveis. Isso é tao evidente para os profissionais que
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trabalham na Conatem que o órgao, baseado em estu- tol, tão popular entre o povo brasileiro, e a canfora.
do sobre os antigripais, fez uma série de considera- Eles nao têm função antigripal. Há muitos antigripais
çOes. Para os antigripais injetáveis foi adotada apenas que contêm anti-histallllnico. Há um livro que fala de
uma posiçao: retirada imediata de mercado. como gastamos pelo nariz. Anti-histamfnico pode ser

O que fizeram o Ministério da Saúde ou a Agên- indicado para coriza quando essa é conseqoência de
cia Nacional de Vigilância Sanitária, ou ambos, desde alergia. Agora, para combater coriza de gripe, nao
fevereiro de 1999? Nada. tem função.

Denunciamos. O Ministério da Saúde soltou Portanto, estamos alertando a Câmara dos De-
uma nota na qual diz que vai estudar os antigripais in- putados e principalmente a Nação brasileira para o
jetáveis antes de retirá-los do mercado. É uma pro- fato de que devemos cobrar do Ministério da Saúde
funda contradição. Se o Ministro da Saúde não confia uma resposta imediata, em proteção à saúde da po-
nos integrantes da Conatem, órgão que tem a função pulação brasileira.
de registrar e estudar medicamentos que podem ser Obrigado, Sr. Presidente.
liberados para o consumo dos pacientes brasileiros, O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.) - Sr.
como o Ministério afirma que vai fazer isso, contrari- Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Comissão de
ando a orientação da própria Conatem? Das duas, Assuntos Econômicos do Senado rejeitou, momentos
uma: ou a Conatem tem capacidade técnica e autori- atrás, o projeto do Senador Álvaro Dias que propunha
dade cientlfica para liberar medicamentos e vetar a a proibição da venda de ações da Petrobras. Conse-
venda dos que nao oferecem ao paciente segurança guiu o Govemo Federal ampla maioria, e foi rejeitado
e eficácia, ou nao. Se não tem, também é responsabi- esse projeto do Senador Álvaro Dias em defesa da
lidade do Ministro da Saúde sl,Jbstituir seus integran- Petrobras.
tes imediatamente. O argumento principal e fundamental do Gover-

Entretanto, não é a nossa opiniao. A Conatem é no, como noticia a imprensa, e foi expresso pelas pa-
formada por profissionais capazes. O problema é que lavras dos senadores, é de que a Uniao precisa arre-
o Governo tem uma cumplicidade criminosa com os cadar dinheiro e fazer caixa, com a venda das açOes
fabricantes de antigripais injetáveis e distribuidores e, da Petrobras, porque é preciso diminuir o volume da
além disso, nao quer moralizar as farmácias brasilei- dIvida e, em conseqOência, o pagamento dos juros.
ras, que, ao invés de manterem um farmacêutico tra- O Governo não só argumentou, mas esperneou
balhando enquanto estão funcionando, seja oito, seja o tempo todo e procurou convocar os seus senadores
24 horas, são deixadas nas mãos de balconistas ou ao telefone, com o Presidente da República, com o
dos próprios donos, cujo único objetivo é ganhar di- Ministro da Fazenda, com o Presidente do PMDB,
nheiro, inclusive com os chamados remédios bonífi- para que os senadores que já tinham compromissos
cados, que, como foi dito por um representante da históricos em defesa da Petrobras voltassem, agora,
classe, em depoimento à CPI dos Medicamentos, são a sersensrveis ao argumento do Governo Federal, ou
chamados BO, ou seja, bons para otário. seja, à necessidade de pagar menos juros, diminuin-

'Portanto, estamos aqui para cobrar do Ministé- do-se o montante da dIvida.
rio da Saúde a retirada imediata de mercado dos cha- Sr. Presidente, estamos numa situação que se
mados antigripais injetáveis, porque de cada quinze repete reiteradas vezes em cada privatização. E ago-
medicamentos dessa natureza, treze colitêm dipirona ra não se fala mais que é necessário privatizar para
sódica. Na Alemanha, de 1981 a 1986, segundo levan- gastarem saúde e educação. Já nãoé mais necessá-
tamento, mais de noventa pacientes morreram em de- ria essa cortina de fumaça, essa justificativa, nao é
corrência da dipirona sódica. Em conseqOência de seu necessário mais o Governo tentar enganar o povo, di-
uso, pacientes adquiriram agranulocitose, que é uma zendo que vai aplicar o dinheiro em saúde e educa-
redução brutal de glóbulos brancos, e outros 39, se- ção. De maneira nua e crua, diz-se concretamente: o
gundo o estudo, morreram por choque anafilático. objetivo é tão-somente pagar aos credores do Brasil,

Enquanto isso, no Brasil antigripal injetável é aos grupos econômicos nacionais e internacionais; é
vendido livremente. Mas o Sebrim, uma seção do arranjar dinheiro para pagar ao sistema financeiro na-
Conselho Federal de Farmácia, mostrou, também no cional e internacional, vendendo a Vale do Rio Doce,
estudo, que seis antigripais injetáveis contêm compo- a Siderúrgica Nacional, a Usiminas e outras siderúrgi-
nentes sobre os quais nao há na literatura mundial cas, a Petroqulmica, vendendo qualquer coisa que
nenhum exemplo de que sirvam para algum tipo de esteja em maos do Tesouro, para cumprir compromis-
tratamento para gripe. Entre outros, estao o eucalip- sos assumidos com grupos econômicos nacionais e
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internacionais, porque assim requerem e impõem os Entre fevereiro e março últimos as variaçOes por
acordos feitos com o FMI. região foram: São Paulo (0,3%), Rio de Janeiro

Ora, estamos vendendo nosso patrimônio a (-0,7%), Minas Gerais (0,3%), regiões Sul (1,3%) e
cada mês, a cada ano e a cada dia, e a dIvida aumen- Nordeste (-0,5%). A região Sul apresenta taxas positi-
ta cada vez mais. É da experiência pessoal e familiar vas desde o inIcio do ano.
de cada um que não adianta vender patrimônio para Na compa_raçA9-cohfmarço de 1999, que regis--
pagar dIvida, porque a partir de um volume tal não há trou variaçao nula (0,0%), foi a primeira vez, desde ju-
patrimônio suficiente que a pague. Quanto mais se lho de 1995, que o emprego industrial não registrou
vende patrimônio, se arranja dinheiro e se paga a df- queda neste confronto. Três locais apontam cresci-
vida, mais ela cresce, e revela-se ·uma circunstancia mento no emprego, por este indicador: região Sul
que é curiosa. O crescimento da dIvida é determinado (2,5%), São Paulo (0,2%) e Nordeste (0,1 %). As que-
pelo pagamento de juros cada vez mais altos. Acon- das ficam com Rio de Janeiro (-7,4%) e Minas Gerais
tece que a elevação dos juros é uma decisão instituci- (-2,7%).
onal do Goverrlo Federal, do Banco Central, que deci- Setorialmente, oito ramos apresentaram cresci-
de elevar os juros... e a conseqOência é o Govemo mento no número de empregados, com relaçao a
pagar mais juros. E o Governo, pagando mais juros, março de 1999: borracha (6,2%), mobiliário (2,9%),
tem de vender o patrimOnio. madeira (2,7%), extrativa mineral (2,7%), papel e pa-

Por decisão de polftica econOmica do Governo, pela0 (1 ,8~0) mecânica ~ ,8%), vestuário (1,4%) e
além de firmar os acordos com o FMI que exigem apli- produto~ alimentares (1,4 *,). Em borracha ~ em pro-
caça0 dessa poUtica, o Governo enrola-se numa poU- dutos alJmentar~s, ~ empr~go cresce há seis me~es.
tica em que ele aumenta os juros, provoca déficit pú- As ~uedas mais dntensas foram as de b~bld.as
blico, provoca a necessidade de caixa e vai vendendo (-~,6 ~), fumo (-5,3

0
*,), couros.e pele~ (-5,2%)~ Indus-

o patrimônio para pagar esses juros, porque, no fun- tnas diversas (-4,5 *') e matenal elétnco (-3,2 *,).
do, Sr. Presidente, o que se quer é que o Estado naci- O acumulado no ano aponta decréscimo de
onal brasileiro se esfacele, empobreça-se, diminua, 0,9%. O quadro, no. entanto, é b~stante favorável se
amesquinhe-se e perca instrumentos de poUtica eco- comparado ao do tnmestre antenor, quando a queda
nOmica capazes de defender o interesse nacional. era de 4,1%. Além disso, dez dos setores industriais

Nã é t ta t . . I apresentam crescimento ou decréscimo inferior a
o som:n e a ques o pa nmonla que nos 1,0%. Em outubro/dezembro, o quadro era de cresci-

afeta, que nos ~tlng:..NãO é tão-somente a ~uestao mento em apenas dois gêneros. Em janeiro/março,
de perd:r o patnmOn~o. é a questao de o Brasil perder seis gêneros assinalam acréscimos no emprego: bor-
a capacidade d7ter Instrumentos para formular uma racha (6,4%), extrativa mineral (2,6%), produtos ali-
P?lftlca econô.mlca ~paz de afirmar.a nossa sobera- mentares (1,9%), madeira (0,6%), vestuário (0,4%) e
nI~, de o BraSil ~efinJr-se por um proJeto, de defender mobiliário (0,4%). Quatro setores registraram varia-
o Interesse nacional. ções negativas, mas próximas de zero: papel e pape-

O que o Fundo Monetário Internacional, o que lao (-0,1%), mecanica (-0,2%), quimica (-0,5%) e têx-
os grupos econômicos internacionais querem é que o til (-0,6%). As maiores quedas ficaram com: fumo
Brasil perca a capacidade de formular com autonomia (-16,0%), bebidas (-8,1%) e ouros e peles (-5,6%).
e a.\tivez uma pol~tica .econOmica capaz de defender O acumulado em doze meses apresenta uma
os Interesses naCionaiS. queda de 5,3% contra -6,0% no mês anterior, confir-

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - se. Pro- mando a fase de recuperação. Este indicador vem as-
nuncia Oseguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e sinalando contrações sucessivamente menores ao
Srs. Deputados, o mês de março registrou o primeiro longo dos últimos meses. A queda de março é a me-
crescimento industrial desde novembro de 1999. nor desde março de 1996. Setorialmente, as melho-
Com um crescimento de 0,5% com relaçao a feverei- res marcas foram as de produtos alimentares (0,1%),
ro, o indicador mês/mês anterior volta a registrar cres- borracha (-0,8%) e as maiores contrações as de fumo
cimento, refletindo a retomada da atividade industrial. (-14,5%) e material elétrico (-9,6%). Regionalmente
Os demais indicadores, mesmo nao registrando vari- as diminuições foram: São Paulo (-5,6%), Rio de Ja-
ações positivas, vêm apresentando resultados suces- neiro (-7,7%), Minas Gerais (-6,9%), região Sul
sivamente melhores ao longo dos últimos meses. Em (-2,6%) e Nordeste (-6,1 %).
março, as taxas foram: mensal (0,0%), acumulado O total de salários pagos pelo setor industrial
(~0,9%) e doze meses (-5,3%). volta, em março, a apresentar crescimento real no
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confronto com o mês anterior (0,9%). Nos demais in- ar número de dias úteis neste mês, uma vez que o
dicadores, no entanto, os resultados continuam nega- Carnaval este ano foi em março.
tivos: -1,5% em relação a março de 1999, -3,8% no No que se refere ao número de horas pagas por
acumulado do ano e -8,4% nos últimos doze meses. trabalhador, entre janeiro e fevereiro houve uma redu-

O salário médio real também se elevou na pas- ção de 0,8%, aumentos de 1,7% no mensal e de 1,2%
sagem de fevereiro para março (0,4%) e decresceu no acumulado e crescimento nulo no indicador acu-
nos demais confrontos: -1,5% frente a março de mulado nos últimos doze meses (0,0%).
1999, -2,9% no acumulado do ano e -3,3% nos últi- Ataxa de 1,7% no Indice mensal é a mais eleva-
rTl9sdoze meses. da desde maio de 1991. Dezessete dos vinte e dois

Entre fevereiro e março em todas as áreas e em gêneros apresentam taxas positivas.
dezessete setores investigados há expansão na mas- Em fevereiro, o valor real das horas extras pa-
sa salarial. Com os maiores aumentos encontram-se gas pelo setor industrial volta a registrar crescimento
a regiAo Sul (1,5%) e SAo Paulo (0,8%). O total de sa- no confronto com o mês ~nter.ior (6,8%), após apre-
lários foi maior O3% em Minas Gerais e O1% no sentar queda de 6,8% em Janeiro. Em relação a feve-
Rio de Janeiro e n~ Nordeste. Em nlvel setorial, o ma- reiro do ano passado houve aumento de 25,7%, en-
ior acréscimo na massa salarial continua sendo ob- quanto que na comparação acumulada do ano, a taxa
servado na indústria de fumo (15,3%), setor que tam- ficou em 16,7%. ~ indicador acumulado nos últ~mos
bém mais amplia o emprego (32,9%) por conta de fa- doze meses continua apontando redução (-10,5Yo).
tores sazonais: inIcio da safra de fumo em folha no O resultado apresentado este mês, contra igual
Sul do PaIs. mês do ano anterior (25,7%), é expressivo por ser o

Em bases trimestrais, há uma expressiva desa- m~ior desde maio de 1995 ~30,8%~, quando a econo-
celeração no ritmo de queda da massa salarial da in- mia estava.bastante aquecida deVido ao Plano Real.
dústria na passagem do último trimestre do ano pas- Esse creSCImento no val.o~ real d.as hor~s ~~r~s refle-
sado (-8,9%) para o primeiro deste ano (-3,8%). Este te a recuperação da atividade Industnal iniciada n?
movimento de melhora é generalizado, uma vez que segundo s~mestre do ano passado, e também o efel-
alcança todos os setores pesquisados no Pars, com to calendán?, dado o deslocamento do Camaval que
destaque para os avanços em madeira, que passam este an~ ca~u ~m ma~ço.. .
de -9,6%, no quarto trimestre de 1999, para -1,8%, A Industn~ nacional registra em fevereiro de
neste primeiro trimestre, e metalúrgica (de -12,6% 2000, comparativamente à mesma base do ano pas-
para -5,1%). sado, aumento de 2,4% no val?r da folha de paga-

. . menta. Em função deste acréSCimo, o resultado acu-
No que se refere à evolução do salá.no ~dl? mulado no bimestre torna-se positivo (0,2%). No en-

real, o ~ecuo de 2,9% o~seryado n~ste ~nrnelro tri- tanto, o acumulado dos últimos doze meses é negati-
~stre Interrompe o movimento de intenSificação no vo em 8,7%. ~ importante ressaltar que o acréscimo
ritmo de queda presente em todo o decorrer do a~o verificado no indicador mensal foi, provavelmente,
pa~ado. O ~m~~mento de melhora n? .salán? bastante influenciado pelo aumento do valor das ho-
médiO real da Industna, observa~o ~ntre o ultimo tn- ras extras (27,7%), visto que, por parte dos salários, a
mestre do ano passad.o ~ o prl":lelro des~e ano, é indústria aponta queda (-3,8%).
acom~anhado pela malona dos vinte e dOIS setores O aumento de 2,4% verificado na folha de paga-
pesqulsados. menta do mês de fevereiro para a indústria como um

Apesar de a maioria dos Indices serem negati- todo deve ser relativizado, pois incorpora o efeito ca-
vos, em fevereiro, eles apontam ligeira desacelera- lendário do Carnaval acontecido em meses diferentes
ção no ritmo de queda das horas pagas, movimento nesses dois anos. Existe, de fato, o efeito positivo de
este observado desde o final do ano passado. Os re- alguns segmentos aquecidos, principalmente aque-
sultados para o número total de horas pagas foram os les influenciados pelo crescimento das exportaçOes,
seguintes: -0,9% entre janeiro e fevereiro, 0,7% no In- como é o caso de material de transporte, metalúrgica
dlce mensal, -0,2% no acumulado e -6,1% nos últi- e papel e papelAo.
mos doze meses. Regionalmente, todos os locais pesquisados

Chama atenção o crescimento de 0,7% registra- pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica -
do no rndice mensal, uma vez que este é o mais ele- BGE apresentam crescimento no valor da folha de
vado descle junho de 1995. Tal resultado deve-se ao pagamento no mês de fevereiro de 2000. Os dois ma-
aumento do número de horas extras pagas pelo mai- iores aumentos foram detectados no Estado do Rio
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de Janeiro (5,6%) e na região Nordeste (4,2%). Em geiro, por exemplo, venda das empresas de sanea-
seguida aparece Minas Gerais (2,9%), São Paulo mento IRB, empresas de energia elétrica (Furnas e
(2,4%) e, por último, a região Sul (2,3%). subsidiárias da Eletrobrás, dentre outras). E quando

Concluindo, Sr. Presidente, a pesquisa realiza- não tiver mais o que privatizar, será vendida a Ama-
da pelo IBGE realça melhoras na área de emprego e zOnia? Os brasileiros vão permitir? O Congresso Na-
boas expectativas. Esperamos que esse progn6stico cional terá coragem de dar autorização para que a
se concretize e esta Casa não deixe de ajudar a man- vasta região amazOnica se constitua numa área inter-
ter este quadro de crescimento do Brasil. nacional a troco da drvida externa?

Era o que tinha a dizer. É lamentável que o Brasil não tenha desenvolvi-
O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - do uma poHtica, inicialmente, para o mercado interno

BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, e, s6 posteriormente, pelo excedente, para o merca-
as nossas obrigações externas estão crescendo à do externo. Um paIs das dimensões e das riquezas
taxa de 6,7% ao ano. É preocupante porque a econo- incomensuráveis que o Brasil possui não deveria es-
mia brasileira não tem crescimento equivalente em tar devendo nada a ninguém.
d6lar. Nem mesmo os investimentos diretos estrange- No último mês de abril, no entanto, s6 os gastos
iros podem alterar essa correlação, uma vez que o com juros na dIvida externa ultrapassaram 2,4 bi-
passivo externo depende do déficit em con- lhões de d6lares. O déficit foi de 3,1 bilhões de d6la-
ta-corrente. res nas contas correntes - balanço comercial e a con-

É certo que para melhorar nossa performance ta de serviços e transaçOes com o exterior.
em relação às contas externas, hoje situadas em tor- É possrvel que o Brasil tenha sérios problemas
no de 300 bilhões de d61ares, com um déficit em con- cambiais no futuro em face do constante déficit em
ta-corrente de 20 bilhões de d61ares, impõe-se uma conta corrente - exportaçOes menos importações. É
melhoria das exportaçOes brasileiras, que dê mais im- preciso produzir e exportar para sair do crrculo vicioso
pulso à nossa balança comercial, ora fragilizada em da dependência que está inquietando o povo brasilei-
função da grande competição no mercado internacio- ro e apontando para caminhos incertos no futuro.
nal. Outro item dessa ~Olfti~ de redu~o das drvidas A falta de uma poHtica econômica consistente,
exter:nas é a busca por investimentos diretos, que, ex- voltada para a ampliação do mercado externo, está
cepclonalmente, oneram nossas contas e~e!,"as, expondo o Brasil a uma situação de vulnerabilidade
apenas em ~orma de remessa ~e lucros e de d~vlden- visrvel. S6 não vê quem é cego ou quem não quer en-
dos. É preCISO, portanto, pressionar empresáriOS es- xergar
trangeiros, com polfticas vantajosas, pela aceleração . .. .
de ingressos Hquidos de investimentos diretos. Os pontos mais dramátiCOS são 05 segUintes:

A elevação das taxas de juros nos EUA acabou 1) pagamento de juros;
prejudicando o desempenho das contas externas do 2) remessa crescente de lucros;
Brasil, que são motivo de preocupação para a econo- 3) déficit fiscal;
mia no plano global pela perda de confiança dos in- 4) turismo estrangeiro'
vestidores estrangeiros. 5) .....A b' b I" d. . . ve:tm 10 so reva onza O' e

O equlllbno das contas externas do Brasil é pre- ..'.
ocupante porque o PaIs está na dependência direta 6) a poHtlca de crescimento econOmlco.
dos investimentos estrangeiros (ingressos IIquidos, Tem-se elevado bastante o volume do paga-
principalmente) e da geração de fortes superávits na mento com juros da drvida externa. A previsão do go-
balança comercial (exportaçOes menos importações). vemo era de 15,2 bilhões de d61ares para o ano cor-
A previsão de constantes déficits em conta-corrente rente, "já descartada e ampliada para 17,1 bilhões de
pode gerar intranqOilidade na economia brasileira e, d6lares. Mas poderá ultrapassar de 20 bilhões de d6-
no plano internacional, perda de confiabilidade na ca- lares ou ficar bem pr6ximo desse montante, o que é
pacidade de recuperação de nossas contas, apesar assustador.
das reformas realizadas, das privatizaçOes e da apro- Outro item doloroso é o da remessa de lucros,
vação recente da Lei de Responsabilidade Fiscal. que deve elevar-se a mais de 5 bilhões de d6lares,

Fala-se que o Brasil deve acelerar o que resta segundo revelação do Banco Central. A previsão da
para ser privatizado, como meio de equilibrar as con- despesa inicial nessa rubrica era de 4,1 bilhões de
tas externas, já que ensejaria ingressos Hquidos (Iei- d6lares. É provável que atinja mais de 6 bilhões de
lão do Banespa), se for arrematado por banco estran- d6lares.
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Há dois gargalos, no entanto, que representam auto-estima baixa porque seus governantes o têm
enormes desafios para a economia brasileira: o cam- massacrado para, assim, cumprir as metas estabele-
bio sobrevalorizado, uma vez que o dólar tem-se cidas por organismos internacionais.
mantido baixo, na sua cotação em face da moeda Nao sei até onde chegaremos. Por enquanto, o
brasileira, com a ajuda de uma divida de 50 bilhões povo está apenas mandando ovos. Acontinuar desta
de dólares em titulos cambiais; e o crescimento eco- maneira, a continuar o Governo dando bananas para
nOmico: a taxa de crescimento da economia é infima, o povo, lembrando que a cada ação corresponde uma
o que tem concorrido para o péssimo desempenho de reação igualou contrária, vai chegar o momento em
nossas contas correntes. que esses moços que estão nas ruas, esses funcio-

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que este pro- nários que estão nas ruas e essas pessoas que estão
nunciamento seja divulgado nos meios de comunica- experimentando um fratricidio vao-se levantar arma-
ção da Casa. dos e a Nação vai começar a se levantar com coque-

O SR. LlNCOLN PORTELA (Bloco/PSl- MG. téis Molotov no meio das praças. Isso é uma questão
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. de dias, a continuar a situação dessa maneira.
Deputados, o Brasil tem vivido tempos diffceis. Não Sr. Presidénte, nao estou aqui incentivando a
estamos aqui, principalmente os que fazem oposição luta armada. Nao estou aqui como um profeta apoca-
ao Governo Federal, como profetas da desgraça, Ifptico incentivando a autodestruição ou que haja um
como aqueles que antevêem a destruição. Estamos levante do povo contra este Governo, mas alertando
aqui para alertar as autoridades governamentais e este Governo de que, a continuarem os cortes na
todo o povo brasileiro para o momento critico que o área social, a continuar nao se dando a devida aten-
Brasil está atravessando. ção à área da educação, a se ficar apenas com dis-

Bom seria se estivéssemos aqui com um sorriso cursos puramente demagógicos, vai chegar o me-
nos lábios, alegres, podendo falar sobre o crescimen- mento em que o povo nao vai agOentar mais, um povo
to do Brasil e as condiçOes econOmico-financeiras do que nao tem segurança, nao tem escola, nao tem sa-
povo brasileiro. Mas estamos preocupados agora neamento básico, nao vê juizo, nao vê competência,
com o choro da elite potrtica. Somos chamados - en- nAo vê dignidade nem decência neste Governo que
tre aspas - de "prfncipes da Nação·, de elite polftica vende a nossa Nação a preço de banana e dá bana-
do Brasil. Nós, Deputados, fazemos parte porque es- . nas de troco para o nosso povo.
tamos no centro do poder. O fato é que essa elite paU- Portanto, Sr. Presidente, é preciso que o Gover-
tica está sofrendo o mesmo que o povo esta sofrendo no Federal atente para o momento crItico que o Brasil
nas ruas. está passando para que coisas piores nao aconte-

Segundo estatisticas, pelo menos 354 mil pes- çam. Por enquanto, as pessoas que estão no MST,
soas morrem assassinadas vitimas de crime doloso quando invadem prédios públicos, estão com enxe-
par ano no Brasil, sem falar em estupros e latrocrnios das e foices na mão, e queira Deus que continuem
seguidos de morte. assim. (ndios vêm a este plenário com suas flechas,

Nós, que temos visto um verdadeiro tratricldio já nos ameaçam aqui dentro e com justa razao. Eles
na Nação brasileira, vemos agora que também os pc- ameaçam aqueles que são contra a dignidade do
Ifticos começam a receber sobre suas cabeças aquilo povo brasileiro. .
que o povo já vem recebendo há muito tempo. Portanto, é preciso que se dê um basta nessas

Por enquanto, o povo está apenas se valendo coisas para que oBrasil possa seguir com o cresci..
de ovos e mastros finos de bandeira. E isso ocorreu mento para seu povo. (Muito bem.)
em reaçao à atitude de um Governador que partiu O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pre-
para cima do povo. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Os polfticos começam agora a receber esse tipo Srs. Deputados, o desejo, a vontade, minha formação
de tratamento parque têm dado uma banana para o seria para falar repetidamente sobre a questão social
povo. Essa é a realidade. O povo brasileiro está retri- do Pais, defendendo mais recursos e sugerindo pro-
buindo com ovos e madeira as bananas que o Gover- gramas que pudessem ajudar o Brasil a melhorar
no lhe tem dado. seus Indices sociais. As contingências nao permitem.

Pelo menos 11 milhões de brasileiros nao têm O discurso foi monopolizado pelo econOmico. O polfti-
sequer banheiro e cerca de 15 milhões do analfabe- co tomou-se acessório.
tos. O povo brasileiro nAo tem habitaçAo, educaçlo e Todos os debates envolvendo situaçOes reais
aumento de salério. O povo brasileiro está hoje com a de crise, seja na universidade, seja nas escolas públi-



Nos termos do art. 202, § 2º, clc o art.
33, § 1.11., todos do Regimento Interno, esta
Presidência decide criar Comissao Especial
destinada a proferir parecer ao Substitutivo
do Senado Federal à Proposta de Emenda
à Constituiçao n.ll. 407-G, de 1996, do Se
nhor Deputado Luciano Castro e outros, que
"altera a redaçao do art. 100 da Constituição
Federal" (precatórios), constitulda de 31
(trinta e um) membros, acrescido de mais
um destinado ao rodlzio entre os partidos
nao contemplados.

Brasflia, 23 de maio de 2000. - Michel Temer,
Presidente

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado lédio Rosa.

O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no mesmo dia em que foi aprovado o
novo salário mlnimo de 151 reais - oque representou
significativa vitória do governo - compareci a esta tri
buna para explicar as razOes de minha inabalável de
cisão de votar pelos 177 reais.

Expostos os meus motivos, afirmei que nao me
considerava infiel ao meu partido, uma vez que venho
sistematicamente seguindo as orientaçOes de sua li
derança, sempre favorável ao governo, excetuadas
ai ocasl6es em que minha consciência - movida por
exigências justas e intransponrveis dos eleitores que
represento - obrigou-me à outra opção. Esclareço
que, pessoalmente, sempre me considerei fazendo
parte da base de sustentaçao potrtica do governo.

Recente matéria do jornal O Globo permite sa
ber que, oficialmente, o Secretário-Geral da Presi
dência da República, Aloysio Nunes Ferreira, nega
que o Planalto vá levaradiante as ameaças de retalia
ção contra os deputados que nao atenderam à orien
taçAo partidária e se recusaram a apoiar o mlnimo de
151 reais, a despeito do aconselhamento aque o Pre
sidente da República está sendo submetido no senti
do de cumprir a ameaça, pois seria desmoralizante
perante os demais parlamentares aliados que, apesat
do desgaste potrtico. decorrente, apoiaram a medida
provisória referente ao salário mfnimo.

Considero que, qualquer que seja a 'decisão de
S. Ex&, a iniciativa de demissão do indicado deve par-
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cas, seja em doenças "reemergentes", descambam O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Antes de dar
para o discurso do "faltam recursos". E vejam que a prosseguimento à sessão, a Mesa dá conhecimento
falta de recursos sempre houve. Os embates eram ao Plenário do seguinte
mais esperançosos e possibilitavam modificar. Hoje Ato da Presidência
nao é como se soubéssemos que a luta esta perdida.
Ocapital venceu. Privatize-se tudo! ASOlUça0 está no
privado!

A globalizaçao cultural eeconômica, que muitos
dizem inevitável, tem aumentado significativamente o
fosso entre os mais ricos e os pobres. A exclusão
acentua-se. É preciso refletir, entretanto, que até o
inevitável tem forma e data para acontecer. A submis
sao do Governo brasileiro em relaçao aos palses de
senvolvidos é impressionante. Aceitamos tudo. Lá de
vez em quando fazemos de conta que estamos bri
gando com a Argentina.

Abrimos o idolatrado mercado de uma forma Im
par no mundo. Ninguém fez isso. Acho que nem o Pa
raguai. Tudo em nome de sermos modernos. No meu
Estado, Santa Catarina, empresas centenárias que
braram e desempregaram por ato de vontade de al
guém que assinou uma norma qualquer e encheu o
Pais de roupas da China. E ainda dizem que eles são
os culpados porque nao se prepararam para a com
petiçao. Balela!

Foi também por um ato, de desvalorizar o real,
que as empresas madeireiras da minha região, no
Planalto Serrano catarinense, começaram a exportar
e ganhar dinheiro. Nao adiantou nada prepararem-se
- o que é também necessário. Os agricultore~ hoje
dependem muito mais da polltica de juros do Banco
Central do que da chuva ou da produtividade. O Pais,
submetido ao cassino global, que nao é inevitável,
não cuida dos seus geradores de riqueza.

Oquadro todo faz lembrar-me do episódio de TI
radentes. Vivemos um quadro semelhante. Na época,
toda riqueza produzida ia para Portugal, para o rei
gastar. Veio a famosa Derrama. Mais impostos e a re
volta. Hoje o momento é semelhante. Todo nosso tra
balho de acúmulo, nosso superávit do Orçamento é
para pagar juros ao novo rei, o banco, o especulador
financeiro nacional e internacional.

A inquietaçao pode até ser também polltica,
mas, sem dúvida, nao é preciso sersociólogo da Sor
bonne para saber que é muito mais social. Oquadro é
grave. Não vê quem nao quer. A paciência popular
está chegando aos /imites. Os ovos, paus, as tropas
de choque e até a discussao sobre lei de segurança
nacional são preocupantes. Até para o Governo, que
precisa serotimista e levar isso ao povo, um pouco de
realismo faz bem.
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tir do governo e não dos parlamentares atingidos pela cionais, vem adotando uma polltica de ajuste fiscal,
retaliação. segundo a qual, obrigatoriamente, o dinheiro dos im-

Entretanto, Sr. Presidente e nobres colegas, o postos é destinado ao pagamento da conta. Isso sem
que me causou espanto foi a notrcia de que o governo falar no absurdo do endividamento interno sem pre-
s6 vai liberar emendas orçamentárias de parlamenta- cedentes na história do Brasil. Sempre se ouve o ar-
res que votaram a favor do 151 reais. gumento de que não há recursos para o social; no en-

A principio não acredito. tanto, recursos públicos sempre estão sendo usados
Seriam 32 deputados e senadores governistas nas privatizaçOes e para salvar bancos falidos.

que no orçamento anterior destinaram 37,5 milhões Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com
de reais aos seus redutos eleitorais e que, agora, es- base nessas e certamente em outras informaçOes,
tariam ameaçados de ver suas emendas cortadas no podemos acreditar que a aplicação de recursos públi-
Orçamento 2000. cos na área social é apenas uma questão de vontade

Quando o parlamentar perde a indicação de um polftica. Por esta razão, estou apresentando projeto
cargo por injunção do seu comportamento em plená- de lei que objetiva atender o agricultor que sobrevive
rio, do pouco ou nenhum apoio que concede à vota- da agricultura familiar. A idéia do projeto é a mesma
ção das medidas desejadas pelo governo, quem sai da lei que protege o pescador - na entressafra, não
diretamente prejudicado é o parlamentar, no máximo podendo pescar, por se tratar de um perfodo de repro-
também a pessoa favorecida. Contudo, quando se dução, o estado lhe paga um salário mfnimo, para a
negam emendas orçamentárias, o prejulzo é dividido compra da cesta básica e a manutenção de sua so-
entre o deputado ou senador e a comunidade a que brevivência. O assentado rural não dispõe de recur-
as verbas eram destinadas, o que representa malda- sos suficientes para garantir o inicio de suas ativida-
de irreparável com o povo. As promessas do parla- des agrfcolas. O Governo tem liberado alguns recur-
mentar de que determinado recurso financeiro seria sos na hora do assentamento, porém, insuficientes
empregado, por exemplo, na prontificação do hospital para garantir a esse miniagricultor sua estabilidade
da cidade, seriam jogadas ao mar. O hospital não se- no lote.
ria terminado, e os prejufzos poHticos decorrentes As dificuldades ocorrem principalmente no pe-
lançados, como desejam os autores do corte, na con- rlodo da entressafra, época em que o assentado não
ta eleitoral do parlamentar que negou o apoio. Atin- dispõe da produção sequer para o sustento de sua fa-
giu-se o objetivo. Mas, o pior: a comunidade, decepei- milia. Deixa muitas vezes seu lote para fazer serviços
onada, pagaria o preço maior de continuar sem local para terceiros, objetivando angariar o seu sustento.
para entregar o tratamento de sua saúde. Expectati- Por essa razão, esse projeto, com recursos do
vas de progresso social seriam destrufdas. O prejufzo FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, visa a dar a
acabaria por abraçar o povo de maneira inquestioná- essas famflias humildes e desprovidas do atendimen-
vel. E não é possfvel alguém desejar atingir o povo. to à saúde e à educação o mfnimo necessário para

Não creio que essa seja a vontade do governo. seu sustento no perfodo da entressafra. ~ uma pro-
Dal' apresentar meu ceticismo quanto à veracidade posta voltada ao social com recursos do pr6prio tra-
dessa informação. balhador.

O governo do Presidente Fernando Henrique Para obter tais recursos, o projeto estabelece al-
Cardoso, que tem sido merecedor d~ tantos elogios gumas obrigaçOes ao assentado, como, por exemplo,
de minha parte, não pode ter atingido o grau de insen- a obrigatoriedade da presença dos filhos do agricultor
sibilidade que a imprensa lhe deseja imputar. na escola; a exigência de exames médicos periódi-

Não e não. Não acredito no corte das emendas. cos; residir no lote e não ter outra fonte de renda, ex-
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. ceto a obtida com a produção agrrcola. O beneficio se
O SR. ALMIR SÁ (PPB - RR. Pronuncia o se- extinguirá com a emissão do trtulo definitivo da terra,

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- instrumento hábil para que esse miniprodutor passe a
tados, neste Pafs de muitos contrastes, onde se ad- ter acesso ao crédito agrfcola. Enfim, esses quesitos
ministra maio dinheiro público, muito se tem falado visam a ajudar o beneficiário e, ao mesmo tempo, au-
sobre o combate à pobreza. O orçamento da União xiliar o Governo no sentido de um melhor controle na
voltado ao social é ridfculo. Contrafram-se emprésti- aplicação social desses recursos públicos.
mos de bilhões de dólares. Aplicaram-se mal esses Finalmente, minha presença nesta tribuna é
recursos. Obviamente não houve retorno do investi- para pedir o apoio dos meus nobres pares, a fim de
mento. O Governo, sob pressão de credores interna- que possamos fazer justiça àqueles que necessitam
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de apoio para sua própria sobrevivência, além de que rurais, enfim, diversas categorias trabalhistas se mo-
estaremos fazendo justiça social a quem de direito. bilizam contra essa polftica de arrocho imposta pelo

Sr. Presidente, solicito a V. ExA seja este pro- Presidente Fernando Henrique Cardoso e ditada pelo
nunciamento divulgado no programa A Voz do Brasil. Fundo Monetário Internacional.
Muito obrigado. E o que é mais grave ainda: conforme previa-

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem mos, o Presidente _da República, para seguir as estri-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- tas metas do FM1, -nãó só arrocha o trabalhador como
putados, registro inicialmente, com muito pesar, o fa- diminui a verba para a área social, acabando de pro-
lecimento do Deputado Estadual do Partido dos Tra- mover um corte de 1,8 bilhao de reais no orçamento
balhadores, na Bahia, Paulo Jackson, em acidente de federal, o que é um absurdo.
ônibus na madrugada de sexta-feira. Falando em absurdo, Sr. Presidente, o Senador

O Deputado Paulo Jackson foi Uder do nosso Antonio Carlos Magalhaes, legitimo representante
partido na Assembléia - inclusive tive a honra de ser das elites brasileiras - uma elite que levou o Brasil a
liderado por ele durante sete anos consecutivos. Foi essa situação de instabilidade social -, está defen-
também Uder da minoria na Assembléia. Era dirigen- dendo que é preciso colocar o Exército nas ruas. O
te nacional do Partido dos Trabalhadores. Segura- Senador pensa que o Brasil é uma grande Porto Se-
mente, como tenho afirmado, a Bahia perdeu o seu guro, onde foi usada a tropa de choque para esmagar
melhor Deputado Estadual. Indios, militantes do movimento negro e de movirnen-

PoUtico corajoso, honesto, batalhador intransi- tos populares. A solução do Senador Antonio Carlos
gente em favor da luta do povo, sempre pautou o seu Magalhaes, que votou a favor dos 151 reais neste ple-
mandato pela ética, pelo combate aos privilégios. Pa- nário, salário de miséria e de fome, é pôr o Exército
ulo Jackson deixou viúva, dois filhos e muitos amigos. nas ruas como esforço para resolver o grave proble-
Eu era amigo pessoal do Deputado. Todos nós do ma social que o Pais atravessa. O Senador está sen-
Partido dos Trabalhadores, da Oposição, da Bahia, do coerente com a sua história, uma história de apoio
perdemos um grande homem público, perda irrepará- a 22 anos de ditadura militar.
vel que ainda não conseguimos absorver. Isso é mais um absurdo por parte de uma elite

Presto nossas homenagens a esse grande ho- que não tem soluções para o Pais e vê a violência
mem público que partiu, mas que nos deixa seu como alternativa.
exemplo de luta, de vida, de coerência, de honestida- Sr. Presidente, S"-' e Srs. Deputados, a Petro-
de, enfim, de forma de ser. bras é a 14A maior empresa de petróleo do mundo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro Em extração de petróleo em águas profundas, a esta-
ainda o nosso protesto contra a atitude do Governo tal brasileira detém a melhor tecnologia. Sua contribu-
Federal, o qual se nega a negociar com os servidores ição econômica ao Pars é imensa, tendo obtido nos
que, de forma justa, lutam para repor as perdas de últimos doze meses um faturamento da ordem de
63,68%, pois já são quase seis anos sem reajustes. 26,8 bilhOes de reais, com um lucro liquido de aproxi-

Amanha, Brasflia será sacudida por uma grande madamente 1,771 bilhao de reais. Registre-se que é
manifestação dos servidores públicos. Esses, no Bra- também a 7A maior empresa de petróleo de capital
sil inteiro, já começam a parar as suas atividades, em aberto do mundo.
protesto contra a poUtica de arrocho ditada pelo Fun- A Petrobras possui uma história de sucesso e
do Monetário Internacional, responsável pela situa- de eficiência em um setor considerado extremamente
ção de instabilidade social que no Brasil impera atual- estratégico para o desenvolvimento do Pais. Isso por
mente. si só já justifica a mobilização da sociedade em defe-

Nós, da Oposição, alertamos para o fato de que sa de tão valioso patrimônio brasileiro.
essa polftica de arrocho imposta pelo FMI traria a ins- Não se justifica mutilar uma empresa como a
tabilidade social ao Pais, o que está ocorrendo. Os Petrobras em nome da chamada globalização. Assim
servidores públicos não agUentam mais o arrocho sa- como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Fede-
larial imposto por prefeitos, governadores e pelo Pre- ral, a Petrobras encontra-se agora na linha de tiro do
sidente da República. Hoje, trabalhadores rodoviários Governo FHC rumo à privatização.
de Salvador paralisaram suas atividades contra a po- A venda de ações da Petrobras, anunciada pelo
Iftica de arrocho do Presidente Fernando Henrique Governo, não serve aos interesses do Pais. Sabe-se
Cardoso. Trabalhadores do Brasil inteiro se mobili- que os preços internacionais do petróleo estão em
zam. Trabalhadores rurais sem terra, trabalhadores vertiginosa ascensão e os paises ricos, que são os
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maiores consumidores de combustrveis do mundo, Deputados, em abril último, professores e demais
exercem fortes pressOes sobre as nações produtoras funcionários ligados aos ensinos fundamental e mé-
de petróleo. dio da rede oficial de dezenove estados paralisaram

Para esses parses não importa quais estratégi- suas atividades, em protesto pelos baixrssimos salári-
as ou polfticas os parses produtores de petróleo ve- os que recebem.
nham a adotar para proteger suas reservas e seu Observadas as regras da democracia, foi, no-
consumo interno, e sim que aumentem mais e mais bres colegas, manifestação que não mereceu das au-
suas ofertas. O preço do barril do petróleo ultrapassa toridades do setor qualquer resposta, nenhuma rea-
agora a casa dos 32 dólares, aguçando ainda mais o ção, tampouco uma medida de desagravo, ou uma
apetite das naçOes ricas e de suas multinacionais em expressão pública de reconhecimento das dificulda-
relação às reservas dos parses pobres. des daquelas categorias, ou uma promessa, ou um

Depois da quebra do monopólio do petróleo, a gesto. Em outras palavras: o Governo prega a educa-
Petrobras vem sendo, gradativamente, corroida pe- ção de qualidade, mas dá as costas a seus agentes.
las decisões do próprio Governo, que investe no sen- Resta saber, Sr. Presidente, como pretende
tido de asfixiar a empresa, cortando recursos e ado- consegui-Ia. Que mágicas guarda o Prof. Fernando
tando uma polltica de desmonte da estatal, com o Henrique Cardoso para democratizar o ensino? Com
anúncio da venda de 38% das açOes com direito a que artificios emprestará um mrnimo de coerência ao
voto da empresa, tornando-a ainda mais vulnerável. discurso vazio com que tem iludido o povo, desde a

É da vontade do povo brasileiro que a Petrobras primeira campanha presidencial, quando reservou à
permaneça sob o controle da União. Se o Governo educação uma posição de prioridade em seu plano
Federal vender parte de suas ações ordinárias, a Pe- de governo?
trobras poderá, facilmente, ficar com menos de 50% Estou certo, Sr"' e Srs. Deputados, de que, tal
do capital total da empresa, o que minará a capacida- como as reivindicações do professorado, essas per-
de de intervenção e planejamento estatal e certamen- guntas ficarão eternamente sem resposta. Nem o
te prejudicará a sua função social frente a nossa eco- Presidente-Professor nem o Ministro da Educação se
nomia. dispõem a dar-lhes ouvidos. Enquanto isso, perma-

A lógica perversa da globalização, fomentada nece estagnada a perspectiva de realização do sonho
pelo neoliberalismo, implica a mais absoluta concen- brasileiro de um dia sermos realmente grandes, uma
tração das riquezas existentes no mundo nas mãos vez que a verdadeira grandeza de um pars mede-se
dos parses desenvolvidos, restando às nações perifé- antes pelo número de alfabetizados, e não de douto-
ricas - como é o caso do Brasil- a pobreza e o total res; pela fartura de giz e de quadro-negro, e não de
esgotamento das suas reservas minerais. bytes, para usar a linguagem nova da informática;

Diante dos argumentos expostos, expresso na pelo efetivo resgate da miséria, e não pela inserção
oportunidade meu mais veemente repúdio à tentativa no mercado global; pela homogeneidade das classes
de dilapidação de tão valioso patrimônio público, por socioeconômicas, e não pela concentração da rique-
meio da privatização da Petrobras por parte do Go- za; pelo atendimento das demandas básicas, e não
vemo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. pelas tecnologias sofisticadas, carlssimas e, portan-

Solicito à Mesa Diretora que encaminhe cópia to, inacessrveis ao pobre.
da moção de repúdio que ora apresento à federação Não que defenda, nobres colegas, que o Brasil
Única dos Petroleiros, ao Sindicato do Ramo Qulmico não mereça o melhor. Em absoluto. É legitimo, é jus-
e Petroleiro do Estado da Bahia, à Presidência da Pe- to, é apropriado, é meritório que mais cedo ou mais
trobras e ao Ministro de Minas e Energia. tarde nos habilitemos ao moderno. E vou além: estou

Peço ainda que seja este pronunciamento divul- convencido de que, nesse processo, precisamos sal-
gado nos órgãos de comunicação da Casa e no pro- tar etapas já experimentadas por outros parses, a fim
grama A Voz do Brasil. de que os alcancemos um dia. Apenas não me deixo

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Deputado seduzir tão-só por toda essa pirotecnia que ar está.
Nelson Pellegrino, esta Casa e a Presidência associ- Em meu julgamento, as prioridades estão mal postas.
am-se ao seu voto de pesar pelo passamento do De- E nesse ponto, retorno ao terrivel dilema em que se
putado Estadual Paulo Jackson, do pr da Bahia. transformou a questão educacional brasileira, na ver-
Concedo a palavra ao Sr. Fernando Zuppo. dade uma das maiores vergonhas nacionais.

O SR. FERNANDO ZUPPO (pOr - SP. Pronun- Espelho de discutrveis formas de aproveitamen-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. to e aprovação, as contas governamentais, demons-
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trando decesso nos indices de repetência e evasão, qualidade ministrado por professores remunerados
mascaram a realidade. A Lei de Diretrizes e Bases a com dignidade.
LDS, de 1996, criou a chamada promoção contin~a-
da, sistema em que mesmo o aluno sem aproveita- Era o que tinha a dizer.
mento médio alcança a série seguinte e continua ten- O SR. PAULO FEIJ6 (Bloco/PSDS - RJ. Pro-
tando recuperar o conteúdo da série anterior. Ora, no- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e
bres colegas, isso deu certo em pa/ses da Europa, Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta honrada Casa
onde ensino é algo sério. No Brasil, a experiência não de leis para marcar minha posição de cobrança ao
passará de cortina de fumaça, o estudante deixando Governo Federal, de que não se impute ao norte, no-
o banco escolar cada vez menos apto. roeste e centro-norte do Estado do Rio de Janeiro

A média nacional de escolaridade, por exemplo, preju/zos em face de cortes ao Orçamento Geral da
é de seis anos por habitante, metade do ideal para União, aprovado para o ano 2000.
que se supere a linha da pobreza. Quase 50% dos Assumo essa postura no momento em que o
alunos da escola básica, compreendendo a educa- Governo Federal anuncia corte de 7,5 bilhões de rea-
ção infantil, isto é, a educação que tem por alvo crian- is em investimentos e despesas previstas no Orça-
ças com menos de 7 anos, além dos ensinos funda- menta Geral da União para este ano, em fundo do es-
mental e médio, estudam em séries que não corres- forço que se faz necessário para o controle das con-
pondem à sua faixa etária. Isso se deve aos altos Indi- tas públicas. Mas, Sr. Presidente, quero reiterar meu
ces de reprovação e abandono escolar. Em 1997, ha- desejo de que esses cortes levem em consideração
via quase 20% de analfabetos no PaIs, marca suma- as diferentes regiões do PaIs, priorizando a manuten-
mente vergonhosa. ção de investimentos para aquelas que apresentarem

A LDB, nobres colegas, trouxe inegáveis avan. maior carência de recursos, notadamente para áreas
ços. O arcabouço legal reveste-se de toda a impor- projetos em infra-estrutura, saneamento e saúde.
t.ência. Resta cumpri-lo. Contudo, insisto, restará por Entendendo as limitações do Presidente Fer-
dar solução a um aspecto essencial: a melhoria dos nando.Henrique Cardoso e de sua equipe econOmica,
padrões remuneratórios dos recursos humanos, sem gostaria, contudo, de lembrar que a exemplo do Nor-
as quais a lei é inoperante, a escola não instrui, o alu- deste brasileiro, a região por mim neste Parlamento
no não progride, a sociedade não evolui. representada possui os piores indicas socioeconômi-

Há estados que pagam uma verdadeira miséria cos do PaIs. Conforme estudo do Instituto de Pesqui-
ao professor. São Paulo, o mais rico da Federação, é sa EconOmica Aplicada -IPEA, o Munic/pio de Cam-
um deles. Muitos estão com os salários atrasados. A pos, cidade pólo do norte fluminense, apresenta
nos basearmos, porém, na poHtica federal para o fun- 21,17% de sua população abaixo da linha da indigên-
cionalismo público, que avilta, condena, lança à agio- cia, da miséria absoluta.
tagem, empurra para a pobreza irremediável o servi- Por isso, estamos confiantes na manutenção dos
dor público, nao há que se acalentarem grandes es- investimentos federais em nossa região, para que não
peranças, no que respeita à imensa categoria docen- se registre um sofrimento maior ainda de nossa popu-
te, no Brasil. lação. Queremos ainda a plena manutenção dos in-

Diante desse quadro tenebroso, caótico, Sr. vestimentas previstos no Programa Avança Brasil, o
Presidente, quero, desta tribuna, expressar a minha Plano Plurianual de Investimentos (PPA), uma iniciati·
inteira solidariedade aos professores deste Pais afo- va válida que redireciona verbas da área social para
ra, como aliás já tenho feito reiteradas vezes, na ex- programas que tenham potencial de reduzir a pobreza,
pectativa de um dia se sensibilizarem os corações in- desenvolver a economia e gerar empregos.
sensiveis. Que bom seria que episódios como aquele Sr. Presidente, tenho defendido veementemen-
a que assistimos há poucos dias na Av. Paulista, em te neste plenário a implementação das medidas pre-
São Paulo, nunca mais precisassem repetir-se. Che- vistas no Programa Avança Brasil e considero neces-
ga de ver professores humilhados em praça pública sério que se promova estudos para mantê-lo Integro,
em defesa de melhores salários. Tomara que o Presi- em prol, principalmente, das regiões mais necessita-
dente FHC enxergue a realidade e ponha em prática das de nosso PaIs.
aquilo que um dia, como Parlamentar, defendeu. Considero a implementação do Programa Avan-
Para os cidadãos lúcidos, haverá sempre a perspecti- ça Brasil um importante passo nesta direção, notada-
va de um dia se mudar a ordem das coisas, e isso só mente no que diz respeito aos projetos traçados para
será poss/val pela via da educação, com ensino de o Estado do Rio de Janeiro, os quais pretendo deten-
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der, nesta Casa, como membro da Comissão Mista recedoras do respeito da população, por ordem de
de Orçamento. colocação são as seguintes: em primeiro lugar, a Igre-

Embora seja Parlamentar da base de apoio ao ja Católica, com 34% de confiabilidade; em segundo,
Governo Federal, não posso deixar de posicionar-me a imprensa, com 23%; em terceiro, a Policia Federal e
contra mudanças nas diretrizes do Avança Brasil, em nenhuma das instituiçOes, com 18%; em quarto, o
especial na parte de aporte de recursos, principal- Governo do Estado, com 17%; em quinto, as Forças
mente organismos multilaterais, internacionais, como Armadas, com 16%; em sexto, as Igrejas Evangéli-
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e cas, com 14%; em sétimo, a Prefeitura Municipal,
o Banco Mundial (BIRD), para captação das verbas com 13%; em oitavo, a Polrcia Militar e o Ministério
necessárias aos diferentes projetos em estudo. Público, com 8%; em nono, o Poder Judiciário, o mo-

Toda a população do norte, noroeste e cen- vimento sindical e a Ordem dos Advogados do Brasil,
tro-norte fluminense espera, ainda, que tenha inicio com 7%; em décimo, a Policia Civil, com 6%; em déci-
todas as açOes programadas pelo Avança Brasil, em mo primeiro, a Assembléia Legislativa, com 5%; e em
que o Governo Federal proporcionaria a liberação de décimo segundo, a Cêmara Municipal, com 4%.
linhas especiais de financiamento, principalmente Registra a pesquisa que, na avaliação de 48%
para obras, tão precisas e urgentes, de melhoria da dos pesquisados, a sociedade alagoana nao tem de-
infra-estrutura, fazendo com que o interior do Estado fendido seus interesses; 40% acham que defendem e
do Rio reúna as condições que irão lhe levar ao de- 12% não opinaram.
senvolvimento, ao crescimento. Esse diagnóstico, Sr. Presidente, 5 .... e Srs. De-

Quero enfatizar minha conduta de defesa dos putados, expõe uma realidade, a meu jurzo, desafia-
interesses regionais, sem desconsiderar, em nenhum dora e ao mesmo tempo preocupante, por paradoxal
momento, a necessidade de uma avaliaçAo estratégi- que pareça.
ca de porte macro, que contemple diferentes elemen- Observando a perfonnance das instituiçOes do
tos, fatores, indutores de desenvolvimento em todo o campo, dos movimentos sociais ou dos segmentos
Estado do Rio de Janeiro. organizados da sociedade, constata-se que a maior

Concluo este pronunciamento, reiterando meu credibilidade é atriburda à religiao. Juntas, as Igrejas
compromisso de defender nesta Casa, de forma in- Católica e Evangélica desfrutam de 48% de confiabili-
transigente, os projetos de interesse do norte, noro- dade. Aqui reside o desafio: a Igreja, de um lado, ain-
este e centro-norte fluminense, regioes que nao po- da sem assumir o papel profético da defesa do pobre,
dem perder mais do que perderam e que necessitam da justiça, dos direitos humanos, Iimitando-se muito
do máximo de apoiamento do Governo Federal em mais a "preparar o ser humano para a morte" do que a
seus anseios de assegurar a sua gente dias melhores assumir a bandeira da ·vida em abundência"; a Igreja,
e mais prósperos. tratada ora de forma preconceituosa, com subestima-

Era o que tinha a dizer. ção, ora como trampolim pelos que se arvoram os
O SR. JOAQUIM BRITO (PT - AL. Pronuncia o verdadeiros donos de processos revolucionários, do

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~· e Srs. Depu- pensamento e prática progressistas - a Igreja é a ins-
tados, a Gazeta de Alagoas, jornal de grande circula- tituição que desfruta de maior respeito, credibilidade,
çao no Estado de Alagoas, em sua ediçao de domin- confiabilidade da populaçao.
go passado, 21 de maio de 2000, publicou o resultado O paradoxo, que deve servir como instrumento
de uma pesquisa de opinião pública feita pelo Gazeta de reflexAo, de autocrltica, é que as instituiçOes qwe
Pesquisa, apontando o nrvel de credibilidade que as se proclamam vanguarda na mobilização popular,
instituiçOes desfrutam junto à população. carros-chefes da organização e politização das mas-

Inicialmente, quero me congratular com esse re- sas, alicerce dos movimentos sociais, caixa de resso-
conhecido órgao de pesquisa de Alagoas, Gazeta nência da sociedade, mostra a pesquisa, estão com
Pesquisa, pela oportuna iniciativa em aferir a confia- medlocres fndices de reconhecimento, de confiança
bilidade do povo junto às instituições que procuram das pessoas.
interagir no dia-a-dia com os cidadãos e com os mar- Preocupante, acima de tudo, é a desilusão da
ginalizados, que lutam por dignidade e são expostos, população com o Poder Público, em especial com os
pelo descaso do Poder Público, à crueldade da exclu- Poderes Legislativo e Judiciário, visivelmente repudi-
são social. ados pela opiniao pública na mencionada pesquisa.

Sr. Presidente, as instituiçOes apontadas pelos Como evangélico que sou, militante convicto da
entrevistados, como detentoras de credibilidade, me- doutrina cristA, entendo que o desafio da Igreja é con-
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solidar sua missão integral de sal e luz e correspon- rogência e humilhação, desprezava a mêo-de-obra
der à expectativa da sociedade de vê-Ia como bússo- utilizada por aquela empresa.
la capaz de nae apenas apontar, mas conduzir ao A Po([cia Militar tomou partido da empresa, man-
"caminho, à verdade e à vida". tendo as aparências, e já no primeiro dia de greve apre-

O desafio do cristianismo é fortalecer a sua atu- endeu o carro do sindicato sob o argumento de que o
ação, é expandir os ensinamentos biblicos, é contri- som estava muito alto. Dois dias depois a Policia en-
buir para a unidade do povo de Deus. Unidade nas frentou a assembléia do sindicato de arma em punho,
ações, na defesa da justiça, da ética, do dever proféti- em uma atitude claramente intimidatória que foge, sem
co de combater a desonestidade, a corrupção, a pre- dúvida alguma, às suas obrigações legais.
varicação. Unidade na construção do Reino de Deus E o mais grave: prendeu dois diretores do sindi~

aqui na terra, preservando a diversidade de concep- cato sob o comando do Tenente Mendonça. No dia
ção, a pluralidade doutrinária, a riqueza dos seus ritu- seguinte, os mesmos policiais à paisana, que exerce-
ais, as caracterrsticas das suas liturgias. ram a repressão contra o movimento grevista dos tra-

Historicamente, a Igreja tem resistido a perse- balhadores, colocaram-se a serviço da empresa; visi-
guiçOes, provaçOes e preconceitos. E essa pesquisa taram os trabalhadores nas suas residências, intimi-
põe uma responsabilidade enorme nos segmentos dando-os a voltarem ao trabalho, apresentando inclu-
religiosos e confirma o atestado bfblico: "Em todas es- sive carteira policial.
sas coisas somos mais do que vencedores poraquele Srs. Deputados, no dia 22, esses militares de
que nos amou". arma em punho geraram conflito na porta da empre-

Muito obrigado. sa, prenderam dois ([deres sindicais, ameaçaram de
Durante o discurso do Sr. Joaquim Brito, morte os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de

o Sr. Dr. Hélio, § 2;0 do artigo 18 do Regimento Betim, João Alves e Andréia, e, de forma arbitrária,
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é voltaram a apreender o carro de som do sindicato.
ocupada pelo Sr. Themfstocles Sampaio, § 2P Hoje de manha os fatos cresceram. A mesma polrcia,
do artigo 18 do Regimento Interno. que serve profissionalmente à paisana à empresa,

O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio) - volta a reprimir barbaramente o movimento sindical.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Sérgio Miranda. Sr. Presidente, denuncio a relação espúria entre

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG. policiais militares de Minas Gerais e uma empresa pri-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. vada.
Deputados, venho à tribuna fazer grave denúncia que Aproveito a oportunidade para cobrar providênci-
envolve a Polrcia Militar de Minas Gerais quanto à re~ as do Governador Itamar Franco - elogiado pelas for-
pressão ao movimento sindical dos metalúrgicos na ças democráticas por não ter usado repressão no epi-
cidade de Setim. sódio da Fazenda Tangará e na ocupação do Conjunto

Vamos aos fatos, Sr. Presidente: a Metalúrgica Serra Verde em Belo Horizonte -, a pretexto de que
Mardel, com cerca de sessenta trabalhadores, forne- nao se deveria usar a repressão para enfrentar ques-
cedora da Fiat, cuja matriz fica em Ribeirão Pires, tOes sociais. Será que o Governador tem conhecimen-
Estado de São Paulo, está em greve desde o dia 15. to das atitudes da Polrcia Militar? O Governador é o
Reunidos, os trabalhadores reivindicam equiparação Comandante-em-Chefe da Policia Militar, de suas ati-
salarial, reclamam do alto custo da alimentação e do tudes perante o movimento dos trabalhadores e da re-
seguro-saúde e protestam contra a eliminação da lação entre a Polfcia Militar, seus soldados e oficiais
nona hora, com conseqOente redução do salário. em Betim, que serviram sob as ordens da empresa, da

Os trabalhadores nao foram atendidos pelos di- repressão absurda cometida contra os trabalhadores,
rigentes da empresa com relação a seus direitos. E com prisOes arbitrárias e violências injustificáveis.
um deles, recém-chegado de São Paulo, classificou Sr. Presidente, deixo aqui a cobrança não ape-
os operários como "copos descartáveis", entre aspas. nas à Polrcia Militar, mas também ao Governador lta-
Issa gerou grande indignação entre os funcionários mar Franco, responSável, em última instência, por es-
da empresa que, após reunião com o sindicato, opta- sas atitudes da Polrcia Militar.
ram pela realização de greve, prevista na Constitui- O SR. SÉRGIO NOVAIS (BlocoJPSB - CE. Pro-
ção Federal. sao conflitos normais que há entre tra- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs.
balhadores e patrOes. A revolta dos trabalhadores é. Deputados, a aprovação da nova lei que altera o Código
justa"Sr. Presidente, indignados com a frase dita pelo Florestal certamente vai causar um forte impacto ambi-
representante da empresa que, além de significar ar-' ental, pois significa um passo a mais na degradação
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dos recursos naturais brasileiros, significa um passo çAo à biodiversidade brasileira, -nem uma poUtica de
atrás em relaçAo ao que conhecemos como preserva- conservação de áreas estratégicas da floresta, nem
çêo da biodiversidade. No mundo inteiro, as florestas to- de sua proteção col],tra polrticas predatórias. O que
ram e continuam sendo ameaçadas pela degradaçao, e avançamos depois da Eco-92 nesse ponto? Certa-
em alguns parses elas simplesmente desapareceram mente muito pouco.
ou estao em vias de completa extinçAo. Os conceitos tradicionais de eficiência econOmi-

Argumenta-se que a sua transformação para ca, ao serem defrontados com o gigantesco, porém,
outros tipos de uso da terra provém da influência das ao mesmo tempo, extremamente frágil ecossistema
crescentes necessidades humanas, que exigem a ex- amazônico, perdem sentido, pois qualquer tentativa
pansao agrtcola. Em nosso PaIs, desde os primórdios de implementar o lalssez-falre nessa regiao levaria a
da ocupação do território brasileiro que nossas flores- um desastre ecológico de implicaçOes globais.
tas e nossos ecossistemas vêm sendo degradados, O Governo e a sociedade brasileira precisam
ao ponto que hoje conservamos - e mal- apenas 7% convencer-se de que preservar vale a pena, de que a
da cobertura original da Mata Atlântica brasileira. Nao grande sarda econOmica, ecológica e socialmente
tem o menor sentido ampliar as possibilidades de sustentável para a AmazOnia nao está necessaria-
desmatamento além do que já é at~almente permiti- mente na agropecuária. Exemplo disso sêo os Esta-
do, pois isso está na contramao da História. dos Unidos, cujas 376 áreas protegidas do seu Siste-

Como enfaticamente está explicitado na Agen- ma Nacional de Parques recebem, por ano, mais de
da 21 , os impactos da perda e degradação das f1ores- 270 milhões de visitantes, que geram receita de 10 bi-
tas aparecem sob a forma de erosao do solo; perda Ih08s de dólares e 200 mil empregos, conforme da-
da biodiversidade; dano aos. hábitat silvestres e de- dos do 'JVI/IIF. No Brasil, o grande negócio dos par-
gradação das áreas de bacias; deterioração da quali- ques é inteiramente relegado ao esquecimento, pois,
dade da vida; e a conseqOente reduçao das opções das 87 unidades de conservação federais, apenas
de desenvolvimento. Essa pode ser a trégica conse- uma é lucrativa, a do Parque Nacional de Foz do
qOência do desflorestamento da AmazOnia brasileira, Iguaçu. Os norte-americanos faturam bilhões com o
uma regiao onde nao podemos deixar vigorar o lais- ecoturismo, e o Brasil até agora tem utilizado as suas
s8z-falre. florestas de forma predatória, como excelente fonte

No meio cientIfico, o Brasil é considerado o PaIs de renda para as madeireiras e as carvoarias, destru-
da "megadiversidade", isso porque aproximadamente indo sistematicamente ao longo dos séculos seu pa-
20% das espéCies conhecidas no mundo estao aqui. trimOnio genético-natural, que, ao lado dos manancia-
O potencial terapêutico das plantas encontradas na is de água doce, provavelmente se tornará uma das
AmazOnia é bastante conhecido no mundo afora, tan- riquezas naturais mais cobiçadas pelas naçOss.
to que temos notfcias de diversos casos de pirataria O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisêo
genética, promovida por cientistas que patenteiam do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Pariamenta-
genes encontrados em espécies nativas da floresta res, há alguns anos, escutava os pronunciamentos
amazOnica. desta tribuna e muitas vezes me perguntava: esse

A grande questao a ser resolvida é como prote- povo nao está sendo catastrófico? Depois, aos pou-
ger esse imenso patrimOnio genético que pode che- cos, acompanhando a leitura do real, que se via nas
gar a valer trilhões de dólares. Preciymos de uma ruas, no interior e nas cidades, comecei a perceber
verdadeira polftica florestal aliada a uma polftica de que esses deputados estavam apenas sendo corre-
desenvolvimento ecológica e socialmente sustentá- tos na leitura do avanço da miséria deste Pars.
vel, nao de uma polftica madeireira, talvez interessan- Passado algum tempo, comecei a me associar a
te. se o que se quer é o crp.scimento econOmico a todo esses oradores e muitas vezes alertei que, se o Go-
custo, um crescimento pretlatório dos recursos natu· vemo nao abrisse os olhos rapidamente, o caos soci-
rais. Essa última só interessaria às madeireiras asiáti- ai se estabeleceria. Aconteceu tudo o que aconteceu
cas, que têm vindo estabelecer-se em massa na - e a imprensa divulgou amplamente - nas comemo-
AmazOnia brasileira, certamente diante da expectati- rações frustradas dos 500 Anos do Descobrimento do
va, verdadeira cobiça, de poder repetir a devastaçao Brasil. Manifestações populares foram reprimidas vi-
que fizeram em seus parses de origem. olentamente pela polrcia, e as autoridades simples-

O fato é que o Governo está vacilando diante mente, de maneira olfmpica, estóica, distante, feste-
dessa importante questão nacional, ao nao ter uma jando, comendo e bebendo, diria quase como nos
genurna polftica florestal que efetivamente dê prote- tempos que antecederam o dilúvio. Os homens - diz
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a Blblia - comiam e bebiam, casavam-se e davam-se Estadual Paulo Jackson, da cidade de Caetité, no
em casamento, até que Noé entrou na arca. meu Estado, Bahia.

Sr. Presidente, parece-me que sintomas e sina- Sr. Presidente, SI'"' e Srs. Deputados, a queda
is alarmantes estao surgindo de todos os quadrantes da renda no campo entre os anos de 1995 e 1998 -
deste Pais: no campo, a violência está generalizada; no Governo FHC - foi a principal manchete do jornal
os homens e as mulheres, não sabendo mais para Folha de ~.~a.uJadO-día 22 do corrente.
onde ir, são ejetados das grandes propriedades para A Folha baseou sua matéria em dados de pes-
as periferias urbanas; arregimentam-se, organi- quisas da UNIMEP (Universidade Metodista de Pira-
zam-se em movimentos sociais, propugnando por um cicaba).
pedaço de terra. E o que aconte.ce, Sr. Presidente? Segundo o jornal, duas das regiões nas quais a
Sã.o ~çad.os, como se caçam Insetos ~~n.eno~?s, renda média caiu, o Sul e o Nordeste, registraram jun-
animaiS abjetos, cobras peçonhentas. Policiais mlllta- tas 56% das invasões de terra no mesmo perlodo
res e civis e, infelizmente, parlamentares do Congres- .'
so Nacional, 'advogando a presença do Exército nas O estudo revela que a reglao Sudeste (excluldo o
ruas, caçam o povo pobre, que não tem lugar na cida- Estado de ~ão Pa~lo) apresentou, ~ntre 1995

0
e 1998,

de e no campo. um recuo ainda maior na renda média de 21,2~.

Mas nao é somente isso, Sr. Presidente. Funcio- Na região Sul a redução foi de ~,90.41 no perlodo.
nários públicos, trabalhadores de todos os setores soci- No Nordeste, ~ queda chegou a 4,3~.. .
ais, organizando-se, reivindicam, neste momento, o que Sr. Presldent~, estudos da assessorra agrária
lhes foi negado durante seis anos simplesmente com a da nossa bancada InformÇi~ que, ~ntre os an?s de 94
patacoada de que, primeiro, era preciso garantir a esta- e 99, a renda agrlcola nacional caiU R$5,9 bilhões.
bilidade da moeda, fazer crescer o bolo para depois par- Considerando que no ano de 1999 a produção
tilhá-Io. Os anos passam, as coisas encarecem, e o foi de 6 milhões de toneladas superior a 1994, que a
povo tem o salário minguado permanentemente. pecuária mantém-se estagnada desde 1990, temos

Mas nao é só isso, Sr. Presidente. A CPI do um quadro mais claro da ~ituação no campo, que pas-
Narcotráfico andou pelo Brasil e descobriu que a cri- sou de grave para explOSiva.
minalidade é organizada a partir do próprio interior Para o Incra e para o Presidente da República
dos órgãos governamentais. Pior do que isso: em es- as ocupaçOes de terra sêo manifestações pollticas, o
tados ricos e pobres, principalmente no Paraná. De- que revela a má-fé desses representantes dos seto-
pois que a CPI Nacional passou, 24 jovens foram res mais retrógrados da elite brasileira.
mortos de uma forma infame, cruel, miserável, com A CNA considera que essa situação resulta de
sinais externos de violência e tortura, porque eram uma polftica do Governo que, ao combinar a queda
sabedores de mais coisas. Foram mortos como quei- nos preços intemacionais de produtos como milho e
ma de arquivo. Primeiro, perverte-se a nossa juventu- algodão e a importação deles, derrubou os preços no
de, depois a mata, porque é perigoso que amanha ou mercado interno.
depois ela delate as autoridades. O Presidente do Sindicato dos Cultivadores de

Sr. Presidente, há poucos dias, fomos a Goia- Cana do Estado de Pernambuco, Gérson Carneiro
nia, onde um moço denunciou os juizes, o Judiciário. Leão, afirmou que há dez anos o estado produzia 26
Um presidiário disse a todos nós que os juizes eram, milhões de toneladas de cana em uma safra, empre-
os responsáveis pela soltura de grandes traficantes, gando 250 mil pessoas. Na safra passada a produção
Nesse final de semana, foi morto com onze tiros. Não em Pernambuco foi de 11 milhões de toneladas, em-
é posslvel não nos revoltarmos contra a miséria no pregando 120 mil pessoas. "Falta crédito para o pe-
campo, o desemprego na cidade, os baixos salários e queno, médio e grande agricultor de cana no Pars e o
agora a violênêia no estado e a impunidade para to- Governo Federal não prioriza o Próalcool" -lamenta.
dos que praticam esses crimes! É hora de um basta, No Rio Grande do Sul, todo esse quadro levou
antes que, de fato, o dilúvio aconteça de vez. Temos os pequenos agricultores à criação do MPA, movi-
certeza de que arcas de Noé nao existirao mais. mento que protesta contra o endividamento da agri-

OSR. GERALDO SIMOES (PT - BA. Sem revi- cultura familiar.
são do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, com a Em 1997 e 1998, os pequenos agricultores pro-
tolerancia de V. Exa, quero registrar meu pesar pelo moveram "ferramentaço" (caravanas de caminhões e
desaparecimento precoce, aos 47 anos, do Deputado máquinas que atravessaram o estado) e fizeram a
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"Marcha da Esperança e da Coragem", entre Venân- antes, agravando, conseqOentemente, a taxa de de-
cio Aires e a Capital. semprego no Pais.

Sr. Presidente, desta tribuna temos alertado Não se pode confiar que essa verticalização vá
para os grandes contingentes de deserdados do cam- reduzir o custo final dos combustfveis ao consumidor.
po, que aportam nas cidades em busca de trabalho, No primeiro momento isso poderá até acontecer, mas
temos reiterado que, caso medidas não sejam toma- com o passar do tempo, quando essas grandes com-
das pelo Governo, esse fluxo migratório deve ampli- panhias dominarem o setor, o que vai ocorrer são os
ar-se nos próximos anos. preços mais caros. E o pior: o desemprego de nossa

Fazendo coro ao Presidente da República, o gente.
Presidente do Congresso Nacional declarou à im- Sobre o desemprego, há pouco tempo aconte-
prensa que a solução é o Exército ir para as ruas para ceu um fato dessa natureza: alguns postos tentaram
conter aviolência e manter o principio da autoridade. deixar por conta do cliente o abastecimento do veicu-

Toda essa tensão social tem raizes na estrutura lo, dispensando os operadores das bombas. A reação
polftica e econOmica do Pais e a SOlUça0 passa pelo foi imediata. Gra~s à visão do Mi~istr? do Trabalho e
aperfeiçoamento da democracia, pela distribuição de E~preg~, .Franclsco ~omelles, fOI baixada uma por-
renda, pelo subsidio à agricultura. tana prOIbindo tal prática.

Nos dias de hoje, quando a situação está de ~ grande verdade é q~e a distribuição de com-
vaca nao conhecer bezerro, o pior cego é aquele que ustivels para .os postos fOI, dura~te d~das: um
não querver no clamor das ruas que o povo exige mu- mercado dominado por um fortisslmo oh~op6ho for-
danças e que em um regime democrático o povo é o mado pelas empresas Esso, Shell, Atlantlc, Texaco,
soberano. q~e ~a~ multinacionais, e as nacionais Ipiranga e BR

E t
· h d' Dlstnbuldora da Petrobras. Nos anos recentes, temos

ra o que In a a Izer. como marco a Portaria nll. 842, de 1990, quando o
O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Pro- mercado de distribuição abriu-se para novas empre-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e sas, aumentando a concorrência, pois atualmente se
Srs. Deputados, minha concepção de comércio, in- encontram registradas cerca de 191 empresas, ope-
dústria e prestadores de serviços é pela totalliberda- rando ou autorizadas a operar como distribuidoras.
de da concorrência, que o Presidente FHC está pro- Ainda existem, em certas regiões do Brasil, algumas
movendo, sem oligopólios e cartéis, uma vez que no concentrações muito grandes de distribuidoras, dei-
final quem paga a conta desses grandes grupos é o xando, entretanto, o mercado livre. A tendência é o
sofrido consumidor. surgimento de outras distribuidoras e o mercado cres-

Os exemplos estão ai: a indústria farmacêutica, ceré em competição. Não podemos é concordar com
entregue hoje a meia dúzia de grandes laboratórios, a formaçAo de oligopólios ou cartéis.
impõe os preços sem a minima sensibilidade para o A História nos mostra que os cartéis são dano-
poder de compra de nossa gente. sos, e no caso presente dos postos de gasolina temo

A rede bancária é outro exemplo. Antigamente seriamente pelo futuro. Afinal é a sobrevivência co-
era formada pelos tradicionais bancos das cidades, mercial de 26 mil pequenas e médias empresas, ge-
centenas de pequenos banqueiros que competiam nuinamente brasileiras, que empregam diretamente
entre si e favoreciam uma população. Hoje esses mais de 300 mil trabalhadores.
banqueiros desapareceram. Formaram-se os gran- Repito aqui o apelo dramático do Sindicato do
des capitais, donos do mercado, cobrando taxas ab- Comércio Varejista de Derivados de Petróleo que
surdas, juros fora do alcance de qualquer um e o re- teme pela ameaça da extinção da categoria, única e
sultado todos já sabem: atualmente vem sendo um exclusivamente devido à ganancia; à voracidade, à
suicidio tornar dinheiro emprestado aos bancos. sanha desmedida de lucros dessas grandes compa-

Uma nova ameaça paira, agora. sobre uma nhias, verdadeiras gigantes multinacionais que aqui e
classe que está sujeita ,1':1 desapr:lrecer: 03 pequenos ali - especialmente junto a alguns governos de par-
donos de postO$ de gasolina e:;; Islhados por todo ses do Terceiro Mundo - vêm conseguindo impor seu
esse Brasil. A Agência Nacional de Petról~o pretende discurso concentrador e com resultados desastrosos
? utorizar a verticalizaçao da revenda dos combustl- para as economias locais.
\t 3í8, isto é, entregar nas mãos de alguns poderosos Esta Casa, por intermédio dos seus membros,
distribuidores a comercialização direta ao consumi- tem-se manifestado contra a permissêo para as com-
dor, eliminando r" .ilhares dos pequenos comerci- panhias operarem simultaneamente no atacado e no
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varejo, sobretudo por meio de ato administrativo, pois do a conjuntura nacional. O ideal é que o PDT deve
isso contraria o esprrito da Lei n11 9.478, de 1997. formular suas alianças dentro do bloco das esquer-

A própria Comissão de Minas e EnerQia já se das, que hoje compõe a verdadei~a oposição ao Go-
pronunciou sobre o tema por meio do novo Presiden- vemo FHC. Ressalvadas as rarrsslmas exceções, se-
te, Deputado Luiz Antonio Fleury, entendendo que é ria uma violência contra nosso eleitor se viéssemos a
um problema a ser discutido no êmbito do Congresso coligar com o partido de um Governador que demite
Nacional. 10 mil servidores públicos apenas para agradar seus

Nesta Casa existe, também, um conjunto de amigos no Planalto.
projetos que se destina a regulamentar o disposto no Apoiar um plano econômico fracassado pode
art. 238 da Constituição Federal que dá oportunidade não ter sido o maior pecado dos aliados de FHC que
à criação de lei especrfica sobre o comércio dos com- hoje compõem a base governista no Congresso Naci-
bustfveis. Portanto, daqui faço um apelo ao ilustre Mi- onal. O mais grave foi o fato de terem armado uma
nistro Rodolpho Tourinho Neto, de Minas e Energia, grande teia de mentiras para encobrir esse desastre.
para promover um fórum para debater o assunto. E o que é pior: há gente que ainda tem coragem de

Verticalizar ou não. Este é o local mais apropria- culpar a conjuntura internacional pelo desastre inter-
do para esclarecer qual o melhor caminho a seguir, no ou ainda querer mandar a conta das negociatas
desde que se preserve a livre concorrência e proteja para os trabalhadores, aposentados e pensionistas
os milhares de empregos que estão em risco. pagarem.

Era o que tinha a dizer. Na minha opinião, os brasileiros, mesmos sufo-
O SR. EURfpEDES MIRANDA (PDT - RO. cados por uma propaganda bilionária, pelo controle

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr- e Srs. total dos grandes meios de comunicação, já não en-
Deputados, não temos a pretensão de ser os donos golem mais a mentira oficial. Embora o Presidente da
da verdade, mas desde o primeiro dia do Plano Real República tenha-se revelado, ao longo de todo o seu
alertamos para o desastre. Quando fomos contra as Governo, inabilitado para negociar, para debater com
privatizaçOes, foi para defender o patrimOnio pú~lico, os brasileiros, preferindo usar a violência contra tra-
porque sabramos que estavam em curso neg~latas balhadores, rndios, agricultores, caminhoneiros, do-
que hoje se confirmam. Quando tentamos mobilizar o nas de casa e estudantes, os brasileiros ainda apos-
Congresso Nacional para interferir na. poJrtica de ju- tâm na melhor forma de mandar os irresponsáveis, os
ros, é porque sabramos ~ue os finanCistas ~o Banco incompetentes e traidores para a casa: a democracia
Central estavam, como ainda estão, a serviço da es- do voto. E nas urnas o eleitor vai dar o troco. Ele vai
~eculaçã.o int~macional e contra os inter~ssesprodu- querer saber quem votou com o Governo nas negoci-
tlVOS ~acl~nals. O resultado está ar: a maior recessão atas das reformas, quem apoiou FHC no infame salá-
da Hls.tórla, .um desempreg.o q~e tem conto~os de rio mrnimo de 151 reais. O eleitor vai querer cobrar a
tragédia social e um deseqUlUbno cada vez maior nas responsabilidade de quem ajudou a destruir a agricul-
contas e~ernas.. .. tura nacional. Vai querer, com seu voto, manifestar

D~lxo claro que .há dlficuldad~s do partido de vir repúdio a quem com seu discurso ou com seus votos
a s~ coligar co~ partidos ~ue apóiam no Congr~sso no Congresso Nacional ajudou a encobrir escêndalos
NaCional a polrtlca entregulsta de Fernando Hennque financeiros como os do Proer ou da desvalorização
Cardoso. Minha avaliação é a mesma de todo o PDT, do real. Mas acima de tudo vai cobrar dos aliados de
que realizou, n~ último final de semana, em Porto Ve- FHC a paralisia completa d~ Governo, a incompetên-
lho, uma reUnião estadual, mas que contou com a cia total para administrar áreas essenciais como saú-
presença do Uder do Partido na Cêmara, Deputado de educação segurança e transporte.
Miro Teixeira, do Secretário da Executiva Nacional, ' '. .
Manoel Dias, e do Presidente da Fundação Alberto Era o que tinha a dizer.
Pasqualini, Nelton Friedrich. Para falar sobre a legis- O SR. ENIO BACCI (~DT"7 RS. Pronuncia o se-
lação eleitoral foi convidado o Juiz Eleitoral Clênio guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa-
Amorim. dos, ocupamos a tribuna nesta tarde para justificar a

Candidatos a Vereadores, candidatos a Prefei- nossa ausência nas atividades da Comissão de Eco-
tos e lideranças do partido em todo o estado, além de nomia, na semana passada. Em missão oficial, esti-
receberem orientaçOes técnicas sobre a legislação vemos participando da Conferência Internacional de
eleitoral e as normas das eleiçOes municipais deste Desenvolvimento Sustentável e Agroindústria, pro-
ano, debateram com as lideranças nacionais do parti- movida pelo Departamento de Economia da
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UNIVATES, Universidade do Vale do Taquari, na ci- econômica. A performance das nossas exportações,
dade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. colocando-nos em situaçêo preocupante e as metas

A cidade e os municfpios circunvizinhos estive- estabelecidas pelo Governo, com toda a sua sinceri-
ram envolvidos neste importante e histórico evento dade, não são atingidas por esbarrar na intransigên-
para o Estado do Rio Grande do Sul. Foi uma semana cia comercial dos parses ricos. São as evidências
de profunda reflexão, onde intelectuais da região e do dessa nossa análise.
estado, empresários da agroindústria e entidades dos Diante dessa competição desigual, do crescen-
diversos setores produtivos discutiram, no campus te endividamento interno e externo, dos juros atingin-
universitário, os desafios e novos caminhos para a do patamares destrutfveis, do crédito tornando-se Ii-
agroindústria brasileira. Além disso, externaram a mitado e escasso, assistimos, com profunda indigna-
preocupação pela falta de um projeto governamental ção, a uma onda de falência que atinge o setor produ-
para a produção agrfcola e industrial. tivo nacional.

Transcendendo a natureza ideológica de cada Nesse sentido, a realização dessa Conferência,
um dos palestrantes, a conferência conseguiu ex- na semana de 16 a 19 de maio, foi um grande marco
pressar, por unanimidade, a urgente necessidade de para a cidade de Lajeado e o Estado do Rio Grande
o Governo Federal rever a sua polftica desnacionali- do Sul, revelando que a população rio-grandense
zante da produção nacional. I: visivel que nessa rela- está pronta para fazer coro, com o restante do Pais,
çao imposta pelo mercado internacional e o G-7, o na apresentaç.§o de um novo projeto econômico ali-
Brasil encontra-se em flagrante desvantagem. nhado aos anseios sociais e aos interesses do com-

Ficou claro, nas exposiçOes dos debatadores, bativo e persistente setor produtivo brasileiro.
que o processo de globalização, materializado na po- Parabéns ao Reitor, Prot. Ney José Lazzari, e
Utica de ajuste fiscal do Governo, apenas tem favore- ao Prot. Adriano Strassburger, Coordenador da Area
cido os paises mais ricos do Planeta (G-7). Econômica da Univates, pelo importante e oportuno

Ao falar sobre o "Setor Primária e a Agroindús- evento e por ter colocado a cidade de Lajeado, mais
tria Brasileira: Perspectiva para a Século XXI" chamei uma vez, no cenário nacional. A qualidade da conte-
atenção dos presentes para o "Acordo Agricola", ela- rência demonstrou que o nosso municipio está pronto
borado no Uruguai e referendado pela Organização para contribuir com um novo projeto macroeconômico
Mundial de Comércio - OMC, em novembro de 99, na capaz de contrapor o autoritarismo da equipe econo-
cidade de Seattle, nos Estados Unidos da América, mica do Governo FHC.
que se tomou grande empecilho para qualquer pers- Era o que tinha a dizer.
pectiva de revitalização ou retomada de crescimento O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun-
do parque agroindustrial. No acordo, os parses emer- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI""" e Srs.
gentes são reduzidos ao papel de complementarida- Deputados, apresentei projeto visando à alteração da
de da cadeia mundial de produção e consumo. Estou Lei n1l 6.932, de 1981, para que os tftulos de especia-
convicto de que esse acordo nos rebaixa à condição lista e os direitos a eles relacionados sejam prerroga-
de nova colônia do G-7. tivas dos médicos que tenham conclufdo, com apro-

Diante do fim dos subsidias oficiais imposto pe- veitamento, a residência médica nos programas cre-
Ias paises ricos às naçOes emergentes, da sobretaxa denciados pelo MEC.
dos produtos brasileiros no mercado internacional, Sr. Presidente, SI""" e Srs. Deputados, o controle
em particular nos EUA, é de estranhar a passividade social da formação do médico é, em todos os paises,
e a postura servil das nossas autoridades ante a tru- questão prioritária para saúde pública, uma vez que a
culência comercial e polftica dos parses ricos. Estou disponibilidade de profissionais bem treinados é es-
convencido de que ameaças e retaliaçOes aos nos- sencial para o bem-estar da população.
sos produtos exige uma postura mais contundente do Um aspecto que por sua gravidade vem cha-
Governo brasileiro. Não podemos mais ficar alheios mando a atenç.§o, no Brasil, é o da concessão de trtu-
ou inertes à humilhação do Primeiro Mundo a nossa los de especialista.
capacidade e potencialidade agroindustrial. Enquanto estão em funcionamento, em nosso

As estatfsticas apresentadas por mim e pelos Pars, sistemas de avaliação dos cursos de graduação
presentes em diversas reflexOes demonstraram cla- em Medicina, nao há o menor controle sobre a con-
ramente que caso persistindo nesse fracassado dis- cessão dos diplomas de especialista.
curso neoliberal da estabilização econOmica e da mi- Essa lacuna é extremamente grave, pois o di-
nimização do Estado, o Brasil retrocederá à servidão ploma de especialista pressupOe o direito de executar



Muito obrigado.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI""
e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar o
meu repúdio às farmácias que estão se recusando a
vender os medicamentos genéricos. Pelo que, solicito
a esta Mesa que requeira ao Ministro da Saúde, José
Serra, maior rigor na fiscalização e na punição a es
ses estabelecimentos.

De nada adianta a otimista previsão de que a
população terá a sua disposição, nos pr6ximos me
ses, cem genéricos, contra os cinqoenta que possuf
mos hoje, se as farmácias resistirem à sua distribui
ção e recusarem a vender os genéricos, mesmo que
a alegação seja a redução da margem de lucro, uma
vez que os genéricos chegam a custar até 66% a me
nos que os remédios de marca.

Com a criação da CPI dos Medicamentos, nesta
Câmara dos Deputados, os remédios viraram assun
to nacional, com a multiplicação de denúncias de irre
gularidades e falcatruas. E o Governo, querendo
mostrar serviço, apressou-se a antecipar a entrada
dos genéricos no mercado. Produtos idênticos aos de
marca, s6 que muito mais baratos, os genéricos fo
ram um grande passo em favor do consumidor, princi
palmente quem faz o uso contfnuo de medicamentos,
mas que tende a perder o seu efeito positivo, se o Go
verno não fiscalizar e punir com rigor quem boicotar a
venda dos genéricos.

Espero, Sr. Presidente, que o Governo não deixe
que os cartéis acabem com a iniciativa dos genéricos.

Que sejam acionadas a Secretaria de Direito
Econômico e a Pplfcia Feder;al para assegurarem
mais esse direito ao já tão lesado consumidor brasilei
ro: o consumidor comum e o aposentado, em especi~

ai, usuário constante de medicamentos.
Chega de os laborat6rios, as distribuidoras e as

farmácias fazer o que querem!
Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs.

PROJETO DE LEI Na , DE 2000
(Do Sr. Serafim Venzon)

Altera a Lei n2 6.932, de 7 de julho de
1981, dispõe sobre as atividades do médi·
co residente e dá outras providências.

,

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É acrescentado o parágrafo úni
co do art. 62 da Lei nll 6.932, de 7 de julho
de 1981, que fica com a seguinte redação:

Art. 611 Os programas de Residência
Médica credenciados na forma desta lei
conferirão titulas de especialistas em favor
dos médicos residentes neles habilitados,
os quais constituirão comprovante hábil
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diversas práticas, por vezes complexas, que podem para fins legais junto ao sistema federal de
colocar em risco a vida do paciente. ensino e ao Conselho Federal de Medicina.

Assim, associações médicas, muitas vezes res~ Parágrafo Único. Os trtulos de especi-
tritas a um municfpio ou a uma região e, até, a con~ alista e os direitos a eles relacionados serão
gressos médicos de certas especialidades, estão se prerrogativa exclusiva dos médicos que te-
arvorando o direito de distribuiro trtulo de especialista. nham conclufdo, com aproveitamento, a re-

Dessa forma fica aviltada a especialização sidência médica nos programas credencia-
p6s-graduada, concentrada, na tradição médica, na re- dos na forma desta lei.
sidência médica. Essa é a forma legftima de se treinar Art. 2Jl Esta lei entra em vigor na data
especialistas nos múltiplos subcampos da Medicina. de sua publicação.

A Lei n1l 6.932, de 7 dejulhode 1981, estabelece
em seu art. 611 que "os programas de Residência Mé
dica, credenciados na forma desta lei, conferirão tftu~

los de especialista em favor dos médicos residentes
neles habilitados (...)"

A redação desta lei em vigor é ambfgua, pois
deixa aberta a possibilidade de que o titulo de especi~

alista seja conseguido de outras formas, sem a ne
cessidade dos anos de treinamento que caracterizam
a residência médica.

Ficam, assim, prejudicados os estabelecimen
tos de saúde que contratam supostos especialistas,
acreditando tratar-se de pessoas qualificadas, e prin
cipalmente os pacientes que ficam sujeitos a médicos
desqualificados para a atividade que exercem.

A proposição, ora apresentada, acaba com a
ambigOidade no texto da lei, reservado o diploma de
especialista, efetivamente, para os que tenham sido
treinados como especialistas, isto é, que tenham sido
habilitados como médicos residentes.

É portanto em defesa da saúde da população
brasileira e da dignidade da profissão de médico, que
tive a honra de seguir, que submeto à consideração
de meus nobres Pares o seguinte projeto de lei, in
verbis:
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Deputados, perdi um grande companheiro de luta. O Xique-Xique, no sertão baiano. O que faria um Depu-
povo da Bahia, porém, perdeu mais. Perdeu um guer- tado deslocar-se até local tão distante para debater
reiro, um lutador, um defensor radical - inteligente e com gente de pouco! recursos assunto como esse?
corajoso - dos direitos do povo baiano. Morreu no dia N6s, que somos do PT, costumamos fazer essas coi-
19 de maio, o Deputado Estadual pelo Partido dos sas. E Paulo Jackson não era diferente. Como disse-
Trabalhadores da Bahia, Paulo Jackson. mos, ele era radical. Para esse tipo de coisas ele lar-

Talvez isso nAo tivesse ocorrido se as rodovias gava a famflia, largava o barzinho de fim de semana,
baianas nAo estivessem em situaçlo tão precária, os amigos, o descanso merecido e se embrenhava no
como denunciamos na semana passada. Talvez nAo interiorda Bahia para levara informação, ouvir, deba-
ocorressem essas tantas dores - e foram quatro mor- ter com o povo. Por isso os inimigos temiam sua pala-
tos e quase vinte feridos - se o Governo Estadual cui- vra. Paulo conhecia o chAo e a alma da nossa gente
dasse o mlnimo da segurança para quem dirige. do mesmo modo que conhecia as regras da Casa
Estradas esburacadas, sem acostamento, ou sinali- onde trabalhava e as manhas e artimanhas dos seus
zação, são comuns na região. Igualmente, encontrar adversários. Não era fácil pelejar com ele.
crianças atuando como "tapadoras de buracos" em Agora que ele está morto deixo aqui minhas pa-
troca de moedinhas. Tudo isso é tl'ágico. Tudo isso lavras como se fossem flores sobre o seu túmulo. I:
alimenta a, possibilidade de acidentes. também um agradecimento ao amigo pelo que me en-

Mesmo assim, a morte sempre é uma surpresa sinou. J: a saudade de quem se foi e a gente nao vai
dolorosa para n6s, principalmente quando ela nos ver jamais. J: a saudade de um tempo passado, da
carrega um amigo. Nada émais radical que ela. t: tris- nossa luta comum e também a saudade de um tempo
te constatar que aquela pessoa querida, com quem futuro, quando construiremos a sociedade igualitária
contávamos para realizar açOss, para debater temas que todos n6s - eu, ele, o PT, o povo brasileiro - tanto
de interesse do Estado, do partido, alguém com quem queremos.
poderlamos polemizar - concordar ou divergir -, nao Obrigado.
está mais entre nos. O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o

Na Assembléia Estadual, sua arena de lutas, seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,-u e Srs. Depu-
sua falta será sentida por todos. Mesmo os seus ini- tados, quem acompanhou os debates sobre o Plano
migos mais fervorosos reconhecem a perda de um lu- Real desde o infcío, percebeu a manobra para au-
tador de luz e inteligência. Com ele os embates exigi- mentar os preços, chamada de "equabilização" dos
am força e conhecimento. Os adversários tinham que custos e para o mais absurdo congelamento de salári-
estudar e aprender para nao serem abatidos por sua os de que se tem notIcia, atingindo duramente os se-
competência. Paulo Jackson era do interior, de Caeti- tores pllblico e privado. É claro, como sempre, espan-
té. Foi engenheiro civil pela UFBA e trabalhou na cam impiedosamente quem trabalha. Osalários já se-
Embasa. Assumiu, no final dos anos 70, a Presidên- friam corrosão permanente, pois a indexação da eco-
cia ~o Sindicato dos Trabalhadores em Águas e nomia contemplou sempre os empresários e puniu os
Esgotos (SINDAE). Seu primeiro mandado na assalariados. Mais uma vez evidenciou-se a decisão
Assembléia Estadual começou de fato em 1992. Foi poHtica de aumentar a concentração de renda pela
reeleito em 1994 e 1998. expropriação dos ganhos dos trabalhadores.

Neste momento de dor, quero exptessarà espa- No entanto, o mais importante vem a seguir: de-
sa, Susana, aos filhos, Daniel e André, a minha admi- cidiram estabilizar a moeda alterando as poHticas
ração pelo pai que perderam. Paulo Jack80n era um cambial e monetária.
guerreiro, um exemplo de determinação. N6s, que 80- Estabeleceram a paridade do real ao d6lar. Houve
nliamos tanto com uma sociedade igualitária, com momento em que o real passou a valer mais do que o
melhor distribuição de renda e justiça, com o fim da dólar. Assim, com o d61ar barato e a moeda estável, no
miséria, com menos desemprego, reforma agrária, pensamento dos desavisados, abriu-se urna excelente
enfim, um paIs digno para todos, sentimos a perda de perspectiva de crédito para aumento de capital de giro,
Paulo Jackson, por ser um amigo, mas principalmen- para investimentos e para ampliar os negócios, nAo só
te por ser um exemplo da luta que o PT pratica todos com a moeda nacional, mas também com dólares. Os
os dias. empresários aprovaram o plano sem questionar ou as-

Pouca gente sabe onde fica Gameleira doAssu- c1arecer o que pretendiam os planejadores econOmicos
rué. Paulo Jackson ia dar uma palestra sobre égua e no futuro próximo. Note-se: planejadores alienlgenas
cidadania para o povo de lá. A comunidade fica em instruIdos pelo Consenso de washington.
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O dólar barato ativou a volúpia consumista dos 1)jurosda divida interna R$143,8'bilhões; a ma-
brasileiros, O fluxo de turista e sacoleiras brasileiras a ior parte rolada com LTN a juros de 20% ao ano;
Nova York e Miami aumentou de forma assustadora. 2) juros da divida externa US$35 bilhões (R$64
O interesse por produtos importados tomou conta do bilhões);
Pais. Escancararam nossas portas. A importação au- 3) variação cambial de trtulos vinculados ao d~-

mentou demais. Tudo mais barato do que produtos na- lar US$8 bilhões (8$1A
t
Gbilhões);

cionais. Houve uma forte evasao de divisas. Principal- 4) perdás 'do Proer, R$9,7 bilhões;
mente a indústria brasileira de roupas sofreu um im- 5) perdas com a mudança da banda cambial,
pacto fortlssimo. Muitas delas fecharam suas portas. em janeiro de 1999, US$120 bilhões (R$219,6 bi-

Alguns setores industriais foram muito prejudi- IhOes), conforme noticiou a imprensa.
cados. O desemprego campeou solto. O setor têxtil fi- AI está, portanto, a farra de centenas de bilhOes.
cou totalmente demolido. Despreparado para compe- São somente R$451,7 bilhões. Esse é o volume de di-
tir não agaeptou. Poucas indústrias suportaram a nheiro (ou LTN) ancorado nos cofres dos especulado-
concorrência com os chineses. Resultado: desem- res. Uma vez e meia toda a massa salarial brasileira
prego em massa dos tecelões. no ano de 1999. Sem contar os escandalos abafados

A facilidade de empréstimos externos para pelo Presidente da República.
União Estados e Municlpios abriu caminho para um A razão da presença de Pedro Malan e Arminio
endividamento irresponsável e absurdo. O Poder PÚ- Fraga tem a sua explicação lógica. O primeiro deixou
blico virou tomador inconseqaente de empréstimos uma diretoria do Bird para policiar Fernando Henrique
externos. Os problemas surgiriam logo. Cardoso enquanto Minist(o.da Fazenda, depois oc~-

A primeira surpresa veio com aumento absurdo pou a pasta. O segundo deiXOU ~ Qu~ntum (financel-
das taxas de juros. Quem acreditou em dinheiro bara- ra de:: Soros) para ocu~ar a Presldên.cl~ do BC. O m~-
to faliu. Não há atividade produtiva que suporte a agi- delo Imposto pelo FMllmpunha admlmstr~çãofiel e rI-

otagem institucionalizada pelo Governo. Os incautos gorosa, que ficc.>u a cargo desses belegums do Con-
não se aperceberam que a usura está erigida como sens~ de washl~dgton, paFra quedPreHvale~esseco cdom-
.. . . . promlsso assumi o por ernan o enrlque ar oso

pnn~lpal atiVidade ,no mundo de hOje e rec~rso prefe- diante do Presidente Clinton. Eis a grande traição aos
r~nclal de expropnação dos sUbc!esenv.ol~ldos pelos interesses de nosso Pais. Mostramos o assalto de
riCos. A o~ção do Governo não deiXOU dUVidas: para o 1999. Mas e nos cinco anos anteriores? Quantas cen-
povo destinou a recessão e o desemprego. tenas de bilhões de reais Fernando Henrique entre-

A seg~nd~ surpresa terrlvel f~i ~ desvalorização gou sorrateiramente?
do r~al, em Janeiro de 1999. ~s braSileiros foram empo- As multinacionais vieram corrersdt:\ nmp~lllr.t~r
brecldos em cerca de ~90 bllhoe~ de dólares pela mu- aqui suas filiais, com a ajuda massiva de mCL!r$O~pú-
dança da banda cam~lal. Essa foi a redução de n~sso blicos. Principalmente as montadoras d~ ~tll:om6\feis,
PIB ~nte a ~oeda universal. ~or outro ~ado, .as diVidas hoje financiando seus veicules '::om taxs ~~ 27% ao
publica e pnvada sofreram o Impacto Imediatamente. ano enquanto em seus parsas de origem não podem
Considerando-se o valor do dólar atual (maio de 2000) cob~ar mais de 6%.
houve um acréscimo imediato de 50% nas dl~ida~ ~s- Atualmente cerca de 60% do se~or financeiro foi
sumidas. Um dólar antes pago com um real hOje eXlg~rá entregue a bancos estrangeiros. O pobre assalariado
do.devedor R$1,83. U~ esbulh~ sem con~ste na hl~- brasileiro só pode adquirir os bens de sua necessidade
tóna de nossa ~nomla. ~ a~lm que,abnram o caml- à prestação. AI está a grande e!ípoli~ção rJ!1~I1Oôirn. Ca-
nho para o domlnlo do capltallntemaclonal. bram juros superiores a 10% ao mês. Segundo s@sabe,

A drvida in~erna, em 1994, era de R$61 bilhões. por trás desses financiamentos ~Zitão hélj~, m':J melaria,
Hoje, segundo dados do Banco Central (BC), atingiu os bancos est.~!1geiros. Eo maior fuj'(Q üm História do
a cifra de R$529 bilhões. No mesmo perfodo de tem- Brasil. Eis a razão por que as iaxCit> d;& jumô n;§o~o re-
po a divida externa saltou de US$123 bilhões para baixadas. Tomaram-nos o paraíso da a~1iota~íq;m.

US$320,OO bilhões (R$585,6 bilhões). É claro, os ju- As autoridades, nesses "caí:acli~m~{;" ftC1~1i1c~iros
ros são de 20% ao ano. Este é o resultado das poHti- que nos levaram à da$\'~!olização dr.J real e tlli!lYl~l'd01S

cas cambial e monetária do Governo de Fernando exagerados das taxas dejuros, j~~6tHi~!'r~ ~U3lS n<1;:;uidas
Henrique Cardoso. com a instabilidade eoonõmícs í;~ Q)j'ti as turbulências

O mais importante será verificar os dados forne- do mercado e da macroeoonom!ll1. f4. (l~erença está nas
cidos pelo BC e relativos ao ano de 1999: conseqüências {;; m&s medidas atiot:Jd.~ls. Os parses ri-
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cos nada sofrem; ganham. O que detenninam para a estio com uma perda acumulada de 33,47%. Aprove-
periferia não serve para eles. Os USA apresentam eu- ito para comunicar também que no dia 25 teremos
perávits fantásticos. E os paises periféricos, como nós, aqui em_Brasflia ern tomo de 500 aposentados dessa
pagam a conta. É o jogo sujo do "mercado". área. Faremos uma caminhada em frente aos Minis-

Enquanto tudo isso acontece, a hipocrisia oficial térios inao até o Supremo Tribunal Federal, e sere-
aumenta. Femando Henrique Cardoso vem a público e mos recebidos em audiência pelo Presidente da Câ-
diz do FMI: "está sufocando gravemente a capaciclade mara dos Deputados.
de o Governo Federal atuar na éres de saneamento". Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, 221 mil
Uma en~naçao desonesta. Fala como se nada tivesse servidores públicos, 45% do âmbito federal, estão em
çom o problema. Como se fosse culpa exclusiva do greve para conseguir do Governo ,reajuste de
FMI. Nada de sua responsabilidade. I: impressionante a 63,68%, correspondente à perda salarial dos últimos
falsidade e desfaçatez deste Presidente. seis anos, em que a categoria ficou sem aumento. A

Os "incidentes", que ocorrem na economia e no greve atinge todos os estados e, segundo a Coorde-
mercado internacional, vêm nos atingindo duramen- naçAo Nacional das Entidades de Servidores Públi-
te. Ele (FHC), mais do que qualquer cidadAo media- cos Federais (CNESF), o maior indice de paralisação
namente informado de nosso espoliado Pais, sabe (65%) é dos funcionários administrativos das univer-
que essa questão de mercado é conversa fiada. Nada sidades públicas. "I: forte também a paralisação nas
acontece por acaso. Há os donos do mercado e os éreas de saúde e previdência e no Incra", afirma Mé-
administradores da macroeconomia. Os USA apren- rio Camargo, da CNESF.
deram com a quebradeira de 1929. Hoje sabem como Em greve desde o dia 10 de maio e sem qual-
dominar e tirar proveito das "crises". Principalmente quer sinal de que o Governo vá negociar com a cate-
como extorquir os povos do hemisfério sul. O exem- goria, os servidores públicos realizam amanhã a
pio de 1999 para os brasileiros é inquestionável. "Marcha do Servidor". A expectativa é reunir cerca de

Arquitetaram o maior golpe da História unlver- 10 mil pessoas em Brasflia para forçar as negocia-
sal. Sagram a economia do Terceiro Mundo. E, no çOes. A caminhada dos servidores começa às 9h, no
Brasil, Fernando Henrique Cardoso se propOs a co- Cine Centro São Francisco, na 102 sul, e passa pela
mandar a operação desse magistral golpe econOmi- rodoviária do Plano Piloto, pela Catedral e pela Espla-
co, muito bem "assessorado" por Pedro Malan e Armi- nada dos Ministérios. As 13h a categoria almoça no
nio Fraga. A arte de mentir e manipular a mfdia fica acampamento no Gran Circo Lar e às 16h faz ato pú-
por conta do Presidente, mestre exrmio na prética da b1ico em frente ao Congresso Nacional.
falsidade, da empulhaçAo e da corrupção poHtica. a Além dos servidores públicos federais, partici-
exemplo da emenda constitucional que lhe propiciou pam da manifestação os professores da rede pública
a reeleição. Até quando os brasileiros aceitarAo tanta de ensino de Brasflia e integrantes do MST - Movi-
desonestidade e falsidade? São crimes perpetrados mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
às claras, à luz do dia, à frente de inocentes brasilei- Os aposentados e pensionistas do serviço pú-
ros desinformados. Até quando a impunidade? blico também estão organizando-se para reivindicar

Era o que tinha a dizer. as perdas salariais dos últimos cinco anos. Nesta
Sr. Presidente, peço a V. Ex'- que autorize a di- quinta-feira, dia 25, lideranças de todos os estados

vulgaçAo deste pronunciamento no programa A Voz brasileiros estarao reunidas em Brasflia para lançar
do Brasil e no Jornal da CAmara. oficialmente a campanha salarial deste ano. A da-

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. sem revisão do ta-base dos inativos é dia 1Sl de junho e eles reivindi-
orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, meu cam reajuste de 33,47%. A reunião será às 14h no
pronunciamento de hoje tem dois objetivos bésicos. auditório do Espaço Cultural da Câmara.
O primeiro é criticar o Govemo Federal por nao nego- Acompanharei, Sr. Presidente, os aposentados
ciar com os servidores públicos e dizer que só nego- e pensionistas, que irão também ao Supremo Tribu-
cia se eles voltarem a trabalhar. Ora, eles estão hé nal Federal para reivindicar os mesmos reajustes
cinco anos esperando essa negociação e só agora, concedidos ao selério mfnimo. Vamos protocolar do-
no sexto ano. paralisaram os trabalhos, esperando cumento exigindo a recomposição salarial dos 18 mi-
que o Governo negocie. IhOss de aposentados e pensionistas.

Meu segundo objetivo é ressaltar a importAncia I: o que tenho a dizer.
da luta capitaneada pela Cobap para reivindicar o re- O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi-
ajuste também dos servidores da área privada, que são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. EX- que
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autorize o registro nos Anais das resoluçOes do 111 ganismos internacionais: desresponsabilização do
Congresso Nacional de Educação, contidas na Carta Estado, privatização generalizada, restrição da demo-
de Porto AlegreLcomo parte do meu pronunciamento. cracia, flexibilização das relaçOes do trabalho, privilé-
~ o que eu peço a V. EX-. . gio da racionalidade técnica, exclusAo social.

OSR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio) - As entidades que integram o Fórum Nacional em
V. EX- será atendido, nobre Deputado. Defesa da Escola Pública avaliaram asituação polrtica

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O decorrente do projeto contrário aos interesses da mai-
ORADOR oria da população brasileira, consolidado tanto na Lei

, de Diretrizes e Bases da EducaçAo Nacional (LOB, Lei
111 CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO nA 9.394196) e legislação correlata, como na continui-

CARTA DE PORTO ALEGRE dade de poUticas educacionais excludentes, impla-
O cenário brasileiro deste fim de século XX se mentadas pelo Govemo Fernando Henrique Cardoso

caracteriza por novos e numerosos exércitos de ex- (FHC) e demais governos e partidos que lhe prestam
clurdos que disputam palmo a palmo os espaços pú- apoio. Adiantararn-se ao Governo, sistematizando sua
blicos urbanos em atividades de trabalho informal ve- utopia educacional por meio da construçAo de um Pla-
xatórias; enorme'contingente, ainda humano, de tra- no Nacional de EducaçAo (PNE), um instrumento de
balhadores rurais sem terra ocupam propriedades im- intervençAo polrtica que garantisse a concretizaçao do
produtivas a exigir uma reforma agrária prometida, sonho coletivo deu~ educaçAo para a cidadania, re-
mas jamais cogitada; enquanto os noticiários retra- afiímando-a como direitode todos edeverdo Estado.
tam as redes comprovadas e suspeitas do narcotráfi- O Fórum Nacional em Defesa da Escola Públi-
co, do roubo e da córrupçao ancoradas nos Poderes; ca, ao longo de mais de dez anos, vem atuando na
o futuro de nossa sociedade revela-se na face de me- defesa intransigente da educação para todos, públi-
ninos trabalhadores no sisal, nas carvoarias, no ga- ca, gratuita, laica, em todos os nrveis, caracterizada
rimpo da cassiterita, entre outros, expondo para pela qualidade social. Organizado para atuar na
quem queira ver o seqUestro da infência... Meninas e Constituinte, esse Fórum foi responsével pelas princi-
jovens adolescentes são prostiturdas, cada vez são pais conquistas que os setores sociais comprometi-
mais frequentes as rebeli08s na Febem entre os jo- dos com tal educação conseguiram inserir na Consti-
vens sem perspectivas e um rndio desenraizado é ttiiçAo Federal de 1988 (CF/88). Teve papel decisivo
queimado em pleno Planalto Central. Por negligência na construção do projeto de LDB (PL nA 1.258/88), o
do Poder Público alguns indigentes chegaram a con- qual, embora representativo da sociedade brasileira,
sumir carne l1umana de lixo hospitalar em rompante foi substiturdo por outro no Senado, este elaborado*
de antropofagia compulsória e nAo como melaUora revelia da sociedade e, finalmente, aprovado no Con-
cultural. Massacres se alternam no tempo e no espa- gresso Nacional- a LDB em vigor.
ÇQ, entre os quais Eldorado do carajás e Carandiru O I Cong~sso Nacional de EducaçAo (I Coned,
&lo apenas meros exemplos. Impunidade. Descaso e Belo HorizontelMG, julho-agosto de 1996) colocou-se,
conivência das autoridades constiturdas, pretensa- entre outros objetivos, o de organizar a intefvençAo
mente representativas de toda a sociedade. nos processos de elaboraçAo e tramitaçao da LDB e

Ocontexto social, econOmico e poHtico brasilei- sistematizou as diretrizes educacionais para a elabo-
ro • o do neoliberalismo, que tenta, via globalizaçAo ração do nosso PNE, definindo um belo horizonte...
pretensamente inexorável, imprimir marca indelével Com base nessas diretrizes e mobilizadas em
nas poHticas públicas, entre elas na de educaçao. resistência à promulgaçAo da LOB, as entidades do
Tais poIfticas são induzidas por organismos intemaci- Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública promo-
onais impostas como "acima de quaisquersuspeitas". veram, em todo oterritório nacional, inúmeras ativida-

Na educaçAo vigoram as determinaçOes do Ban- des que anteceaeram e garantiram a realização do 11
CO Mundial que, de fato, estabelecem tanto a estrutura Coried (Belo HorizonteIMG, novembro de 1997) que
como a funçao dos vàrios nrveis - da EducaçAo Infantil culminou na consolidaçAo do Plano Nacional de Edu-
ê Pós-Graduaçáo. Quanto às implicaçbe$,deste qua- caçA0: Proposta da Sociedade Brasileira (PNE),
dro, o Go~emo central parece apenas ~hecer aI- apontando para asociedade onosso belo horizonte...
gumas mazelas educacionais - sobre as quais nao se A estratégia de construçAo democrática do
sente responsével-, citando-as em textos oficlaiá sem PNE - Proposta da Sociedade Brasileira brigou o
quaisquerrelaç6es de causa/efeito, como se "naturais· Governo a produzir de forma rápida e intempestiva o
e dando seqüência e aprofundando a potrtica dos or'" PNE - Propostado Executivo ao Congresso Nacional
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(PNElMEC), que revela as reais concepçOes e diretri- taçOes contundentes em estado$ ® miJrti©!pio§i. P~rti-

zes de polrtica educacional dos setores hegemOnicos cipamos do Dia Nacional de P~mli~@Jvíiltl ® Prot~sta

representados no/pelo Governo FHC. Vale dizer: nos- em Defesa da Democracia e do Empr®go, ®m 10 de
sa estratégia forçou o Governo a expor seu plano glo- novembro de 1999. Além disso, nes~~ m~§m~ perfa-
bal de implementaçao de polrticas educacionais ex- do, diferentes açOes junto ao Ministério Público foram
cludentes, o que vinha fazendo sem testemunho for- desencadeadas, impondo a alguns gmfêlmí:llnl:es ir-
mal, causando à sociedade a falsa impressão de responsáveis derrotas polrticas impmt~f'lt~~.

açOes focalizadas e desconexas. O 111 Coned realizou-se num p©ii:i) I§ll®gji'® @l soe-
O PNE - Proposta da Sociedade Brasileira se ali- guro... "Reafirmando a Edllc~çã(JI ©OIW;J olif~itg d@ to-

cerça na defesa de princfpios éticos voltados para a dos e dever do Estadou
• Seu principal ©tJj~tivtl é im-

busca de igualdade e de justiça social. Suas propostas plementar o PNE - Proposta da SOici~d~d~ Bm~ileira.

foram fo~adas à luz de concepçOes de ser humano, de Entendemos que nesse proces~(j lã importante
mundo, de sociedade, de democracia, de educaçao, a leitura, a análise e a atualização d@: ~®U8J dados e a
de autonomia, de gestao participativa, de avaliaçao e definição de estratégias mais eficazet1i d® lill!~ imple-
de currfculo antagOnicas àquelas que os setores soci- mentaçao em diferentes nlveis de pmflmdidade e
ais hegemOnicos utilizam para manter a polftíca per- abrangência com base numa avalia~!J com~istente

versa e excludente que se subordina aos interesses do da correlação de forças da luta que tmvl§lf,(~©Sl fiO con-
grande capital especulativo e que se expressa no texto polrtico atual.
PNElMEC. Neste sentido, concebemos o PNE - Pro- O 111 Coned teve um triplo caráter: ini'ormll.lçao e
posta da Sociedade Brasileira como um dos mais de- análise, constatação e denúncia, deflniç,ªo, articula-
mocrãticos, representativos e importantes documen- çAo e organizaçao de um plano de lut~$ @M defesa
tos da história da educação brasileira contemporánea. das poUticas públicas educacionais de polriic9~ edu-

Restava entao deflagrar um processo que forta- cacionais. O caráter de Informação ~ ail<flli~~ pressu-
lecesse as rafzes do nosso PNE na sociedade; divul- pOe o conhecimento de e}(periênci~8, tmbalhos e
gá-Io e defendê-Io consistia então o desafio seguinte. pesquisas de cunho inclusivo, desenvolvidos nos vá-
Demos passos importantes nesse sentido: transfor- rios cantos do Pafs; o de constataç~ÔI ~ cl~núf1cia,

mamos o nosso PNE no PL n.1l4.155/98 no Congres- avaliou as poHticas educacionais e}{ciud®nh~l~ em vi-
so Nacional, ao qual foi apensado o PNEIMEC (PL nll gor; e o de definição, articulação e orgal1~açã~ apon-
4.173/98). Enfrentamos na Comissêo de Educação tou poHticas e definiu um plano de lut(j~ ~ lIi'llB I'1Igen-
da Cêmara Federal, as poucas audiências públicas da para garantir o direito de todos ê edll©~ç§a, ~ partir
sobre o PNE às quais pudemos conseguir acesso e de ampla mobilizaçao da sociedad0J. O~ S;®]~, esta-
voz, em virtude do autoritarismo da base parlamentar mos propondo alternativas políticas i.'2:r1r!t::r@lEs e es-
governista que sistematicamente privilegiou a partici- tratégia~ ,para sua conquista e implem~il~~\1§O, toma
pação de expositores sintonizados com a$,propostas a educação uma prioridade Flaeion~!.

governamentais. De apensado ad PNE - Proposta da Realizamos o 111 Caned. Sua estrulUrulggO = oonre.
Sociedade Brasileira, o PNElMEC tornou-se, pelo rências, painéis, mesas, pOstares, plefufui~~ t@m~iit:as!e

Substitutivo do Relator, Deputado Nelson Marchezan plenária final - reftetiu o esforço de discutir e 1\Iimpliar 'a
(PSDB/RS), de fato no projeto de lei a ser eventual- possibilidade de concretizar as diret.ri~e~, píÍQlíid~des e
mente aprovado na Comissão de Educação da Cê- metas do PNE 7' Proposta da Sociedad@ Brtilsileira,
mara. Tal manobra consistiu na pretensa apropriaçao, em todos os municfpios e estados cJ©J P~[~. P~ra que
mesmo que parcial, do ideério do nosso PNE, nas isto aconteça é necessário que est.aoole;~m1JS\ @~tégi-

partes introdutórias, e na manutençêo das metas do as claras de açao, de curto, médio e IQfj(;l(g ~f~Q!3.

PNElMEC, criando um "Plano Frankenstein
n

• Repe- Entendemos que a partir daqui fiCiSSQ d~safio é
te-se, assim, a história da elaboraçao e tramitação da dinamizar os Fóruns Estaduais e MlIFii(;ip@lji~ em Defe-
LDB. sa da Escola Pública, rearticular ()~ qu@ j1fu ~)ti~tiram e

Outros passos mais amplos e importantes to- organizá-los onde eles ainda nao e~ii:5~~m. Tfji~ orga-
ram dados quando participamos da Marcha dos Sem nismos devem chamar para si ~ tm8f'@ el® ~Iaborar

Terra, em abril de 1998, da Marcha dos 100 mil em Planos Municipais e Estaduâh~ de Edu©~9§j(i), à seme-
agosto de 1999, conclamada pelo Fórum Nacional Ihança do PNE - Proposta da So~ied~()]@ f3rasileira,
porTerra, Trabalho e Cidadania, realizamos a Marcha em termos do processo demêlci'iltll©@ ól@ ~u~ ©tlfistru-
Nacional em Defesa e Promoçao da Educação Públi- çao e do seu conteúdo. Com isso, tendo ai dimensão
ca, em 6 de outubro de 1999, antecedida de manifes- de estarmos construindo planos de ESJt@ld© eI não de



Porto Alegre/RS, 5 de dezembro de 1999
Fórum Nacional em Defesa da Escola POblica

o SR. PAULO MOURÃO (Bloco/PSDB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s(ls e
Srs. Deputados, quero registrar que o MST, apesar
de ser um movimento social e legitimo, vem condu
zindo de forma equivocada a luta pela terra, e que o
Governo Femando Henrique Cardoso vem demons
trando seu compromisso com a questão fundiária e
assentamentos e, logi~mente, com as questões so
ciais desse Pais.

Sr. Presidente, creio que todos os representan
tes desta honrosa Casa, independentemente de sua
filiação partidária, devem estar apreensivos quanto
aos rumos tomados recentemente pelo Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Mesmo aque
les partidos que direta ou indiretamente se engajam
na luta por melhores condiçOes de vida no campo bra
sileiro já demonstram evidentes sinais de insatisfação '
quanto à forma de ação radical e intransigente que o
MST adotou durante as últimas semanas.

A torrente incessante de abusos e ilegalidades
cometidas pelo Movimento extrapola todos os parê
metros de civilidade e respeito aos direitos constitucio
nais. Ocorrências lamentáveis como invasOes a prédi
os pOblicos, seqUestros de funcionários, depredações
e desrespeito ao livre transito de cidadAos nacionais
só podem redundar em resposta enérgica e decisiva
por parte dos POCIerés Públicos, no sentido de resguar
dar a ordem e as instituiçOes democráticas nacionais.

Tamanha afronta à ordem democrática 'nacional
revela o desespero, a insanidade dos lideres'do MST
e sua total irresponsabilidade para com os evidentes
avanços e compromissos assumidos pelo atual Go
verno em relação à reforma agrária.

É bom que se diga e, melhor ainda, que se deixe
bem claro que o Governo Fernando Henrique Cardo
so tem como prioridade a efetiva implementação de
uma reforma agrária que possa atender aos anseios
de todos os segmentos sociais do campo brasileiro.
Não se trata de - nem teria cabimento, Sr. Presidente
- empreender a reforma agrária nos moldes da carti
lha autoritária do MST. Até porque, como ficou evi
denciado pelas absurdas transgressões orquestra
das pelo "Movimento- em várias el;Ipitais da Federa
ção, o projeto de reforma agréria do Governo Fernan
do Henrique Cardoso não pode tomar':se refém das
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governo, o 111 Coned espera dClG fü~uros prefeitos, a Salmos deste porto alegre e seguro revitaliza-
serem eleitos em 2000, forte iCiJmpromisso com a dos para a continuidade de nossa luta, reafirmando a
educação como prioridade. educação como um direito de todos(as) e um dever

Ebom lembrarque, como instrumentos de plane- do Estado.
jamento, os Planos de Educação têm necessariamen-
te uma dimensão poUtica eoutra técnica. Na dimensão
técnica, devem prever avanços e alternativas de solu
ção de déficit educacionais com base no levantamento
de dados e na elaboração de um diagnóstico consis
tente das realidades municipais e estaduais. Na di
mensão poUtica, devem sistematizar açOes a ser de
sencadeadas com base em diretrizes, prioridades e
metas, democraticamente definidas, que ampliem seu
potencial de organização prospectiva, de forma a ir
concretizando o direito de todos à educação.

Tais procedimentos conferem maior legitimida
de e compromisso àqueles que hoje defendem e pro
movem a educação pública de qualidade social. Nes
sa empreitada, o envolvimento e a participação da so
ciedade é imprescindlvel.

Porque, hoje, a exemplQ de ontem, o Governo
FHC adota a mesma estratégia autoritária utilizada
durante o processo de elaboração e tramitação da
LDB, procurando a adesão de setores sociais ao seu
excludente PNE.

O Rio Grande do Sul foi emblemático na escolha
da sede do 111 Coned, pela acirrada e vitoriosa disputa
de projetos poUticos, que teve at decisiva participação
dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação,
dos estudantes e de diversos segmentos da socieda
de. A escolha também levou em conta ocaráter'de dis
puta, não só teórica e nos marcos institucionais, mas,
sobretudo, nas práticas renovadoras que, ésperamos,
possam consolidar-se no âmbito dos estados, dos mu
niclpios e das instituiçOes educacionais.

Também para n6s, participantes do 111 Coned,
estão em jogo dois projetos antagOnicos de educação
e de sociedade. E urgente a elaboração e a imple
mentação de Planos Estaduais e Municipais de Edu
caça0 com base no PNE - Proposta da Sociedade
Brasileira.

Mas tenhamos clareza: o PNE ~ Proposta da
Sociedade Brasileira e os demais planos a serem ela
borados nos estados e municlpios constituem-se em
alavancas e não no ápice da nossa luta. O ápice será
o fim do projeto neoliberal, representado no momento
por FHC, e a inflexão em favor de um projeto demo
crático e popular.

A realizaçao do 111 Caneei afinna a certeza de
que é possrvel mudar a educação, mudar a socieda
de, mudar o Pars.
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intempestivas 'açOes terroristas promovidas pelos If- Desde que se elegeu, em 1994, parece que o
deres do MST. Governo Federal escolheu o conjunto de servidores

Ora, Sr. Presiden1e, os recentes fatos noticiados na federais como bode etepiat6rio dos problemas nseio-
impressa nacional por si são os melhores testemunhos nais. Diversas iniciativas vêm sendo adotadas desde
de que dispomos para avaliar a situaçAo. A comemora- então, especialmente no campo da previdência soei-
çAo dos 500 anos em Porto seguro, as invasões à sede ai, culminando com a negativa sistemática de, apesar
do lnaa em vários estados e tantas outras descabidas de a inflação nAo ter desaparecido, conceder qual-
atuaçOes do MST revelam a total transfiguraçAo de um quer reajuste aos funcionários públicos.
movimento social que se dizia calcado na observância Essa é a razAo, Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu-
dos princrpios democráticos e na promoçAo do tados, da greve que milhares de servidores Brasil alo-
bem-estar cios homens e mulheresdo campo brasileiro. ra fazem pela dignidade, pelo respeito aos seus direi-

Após várias tentativas frustradas de diálogo, in- tos, pela manutençêo de direitos duramente conquis-
clusive com a indicação do Ministro Raul Jungmann tados e pela melhora do serviço público.
como interlocutor d~ Governo, só me ~e~ta, meus Vemos com tristeza que esse Governo optou
honr:ados Pares, con~ecturar sobre as real.s Intenções pelo viés autoritário. Exemplo disso é, lamentavel-
po~rtlcas ~o MST. POIS, em recente egtrevlsta ao con- mente, esse mesmo Governo Federal, que possui in-
~ItuadoJornal Fo~ha de S.~aulo, o Coo~enadorNa- tegrantes que foram perseguidos pela ditadura, utili-
clOnal do MST, Jaime A~~m, declaro~. N6s vamos zar instrumentos autoritários, como a famigerada Lei
fazer. grandes ações, ~tlnzando a lei, deb?~ando de Segurança Nacional, contra trabalhadores e con-
da lei, em terras produtivas. Ar o Governo dIZ: Terra tra os movimentos sociais.
ocupada a gente nAo desapropria'. Bom, mas nós .
nAo queremos esta terra, nós queremos aquela e TA~gravequantoessefatoéo.desconheclrn~nto
aquela outra que nAo foram ocupadas. Entendeu? A das mais ele~ntares regras. do JOQo de~ocrirtlCO,
força da lei nAo vai impedir a nossa mobilização". como a necessidade ~e nego.c'ar ?Om o conjunto dos

. . trabalhadores do serviço públICO Visando à superaçAo
É certo que vlvemo~ um momento ~e dlficulda- de impasses. Temos visto em nosso Estado, o Piaur, o

de marcado pel~. reorganrzação da.máqulna de Esta- esforço da Coordenação Nacional das Entidades de
do e pela es~blllZação da ~nomla, ?1as também ~ Servidores Federais _ CNESF, e do coordenador, o
verdade - e .ISSO é r~~heCIdo ~r diversas. org~m- companheiro Pedro Armengol, que incansavelmen1e
~açOes ~ en~dades publicas e pnvadas, naCionaiS e vem tentando, juntamen1e com as entidades sindicais
I~ternaclonals - que nunca neste Pars, é bom que se de servidores, no Piaur e em todo o PaIs. a busca de
diga com todas a~ letras nunca, se empreendeu !B- SOlUça0 negociada para as reivindicaçOes, infelizmen-
manho esforço de Implementaçêo da reforma agrána. te sem obter sucesso devido à intransigência dos re-

vale lembrar, Sr. Presidente, que tanto do lado orça- presentantes do Gov~mo Federal que sequer rece-
men1ário como na esfera institucional de acesso a financi- bem a representaçAo dos trabalhadores.
amento dos novos assentamentos, a reforma agrária do A'ê' bo Já ...", 200'1'Governo Fernando Henrique rompe as fortes amanas paCl nCla aca u. lXIO qua~ ml servl-
corporativas e regionais que sempre, neste Pars, inviabili- dore~ em greve, d~ u~ total de 497 mil, apesar de ~e-
zaram o devido encaminhamento da questao. termlnaçOes ~utontánas de corte de ponto e demls-

Era o que tinha a dizer. são dos grevistas.
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT _ PI. Pronuncia Temos ~rteza de que os servidores querem tra-

o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr- e Srs. De- balh~r e ~~Ir ao Pars. Essa é a voca~~ natura~ do
putados, vimos hoje a esta tribuna para denunciar o servidor publiCO. O 9u~ não se pode admitir é o avJl~-
descaso do Governo Federal, conduzido pelo Presi- mento da função publl?S e o esmagamento do S~rvl-
dente Fernando Henrique Cardoso, em relaçAo aos d?r. Essa ~ a razão malo~da greve e do fim da paclên-
servidores públicos federais. cla do conjunto dos servidores.

Após mais de cinco anos sem qualquerreajuste Faze.mos desta tribuna um apelo, Sr. Presiden-
e inúmeras tentativas frustradas de negociação com te, no sentido d~ que o Governo Federal compareça à
os órgAos de governo encarregados de negociar a Mesa de neg~lações.e ~nC?ntre uma ~Iução para a
pauta salarial, outra alternativa não restou aos servi- greve.. As entldad.es S,"dlcal~ dos servidores querem
dores senAo deflagrar uma greve legrtima, que visa negociar. Osse~ldore~d~seJamtão-somentesertra-
nada mais, nada menos do que assegurar direitos sis- tados com respeito e dlgnrdade.
tematicamente negados pelo Governo Federal. Era o que trnhamos a dizer.

(
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O SR. FERNANDO GONÇALVES (BlocoIPTB ar dos municlpios, a fim de garantir um mlnimo de as-
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- sistência médico-hospitalar.
te, Sras e Srs. Deputados, tive a oportunidade de par- Por isso, congratulo-me com o Prefeito Nelson
ticipar, no dia de onte~, de importante reunião em Bomier e com a Cêmara Municipal de Nova Iguaçu,
Nova Iguaçu para a discussão de um tema do maior bem assim com os dem.~.iS prefeitose vereadores da -
interesse para toda a Baixada Fluminense. Baixada FlurniDense;:ftâ-certels'àe que'a celebração

Trata-se da implantação do Cons6rcio Intermu- do Cons6rcio Intermunicipal 'da ~~úde trará muitos
nicipal de Saúde naquela regiAo, que irá beneficiardi- beneficios à população de'tód,ã'-a regiAo, tAo sofrida e
retamente a população, graças à enorme economia necessitada de açOes dos Poderes Públicos que fa-
de recursos que o modelo proporciona e à racionali- çam amenizar suas dificuldades no dia-a-dia e, as-
zação na prestação dos serviços. sim, proporcionar melhor qualidade de vida.

Lá estiveram, Sr. Presidente, Secretários Muni- Era o que tinha a dizer.
cipais de Sapde e representantes dos Governos OSR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
Estadual e Federal, para se deliberar sobre essa seguinte discurso.) - Sr. Présidente, Sr!! e Srs. Depu-
questão de tamanho significado na gestAo do atendi- tados, falta ao Rio de Janeiro um plano diretor de
mento médico-hospitalar pela rede do Sistema Onico abastecimento que tenha por objetivo paralelo o in-
de Saúde, uma área que precisa merecer todo o em- centivo à agricultura do estado. Se a capital do Rio é o
penho e atenção das autoridades, porque hoje apre- segundo centro consumidor de alimentos do Pais,
senta um quadro de dificuldades às pessoas doentes, não seria 16gico deixar de usar essa vantagem para
principalmente àquelas de menor renda. alavancar uma forte agricultura em terras fluminen-

Tenho acompanhado com muito interesse toda ses, reduzindo o volume de compras de produtos de
a evolução desses convênios, cuja operacionaliza- outras regi6es do Pais.
ção vem demonstrando resultados positivos nas re- E o que poderia ser plantado nas diferentes re-
gi6es noroeste, centro-sul e Vale do Paralba, no giOes do Estado do Rio de Janeiro? Tudo. Mas será
Estado do Rio de Janeiro, áreas nas quais o cons6r- necessário identificar as vocaçOes mais competitivas,
cio encontra-se implantado há vários meses. para nAo dispersar esforços e dar à terra o melhor

Aqui mesmo, nesta tribuna, em outubro do ano aproveitamento, do ponto de vista do custo/beneficio.
passado, fiz referências à necessidade de se esten- O espaço agrlcola do Rio compreende diferen-
der à Baixada Fluminense tão valioso instrumento de tes cenários, capazes de produzir todo tipo de alimen-
administração desse setor de atendimento à popula- tos, desde o norte fluminense e as serras, onde a fruti-
ção. cultura já se está expandindo, até as terras planas do

O modelo ap6ia-se no principio da solidarieda- norte e sul, onde se pode produzir toda espécie de
de dos municlpios, ao assumirem o compromisso de grãos. Nos municlpios vizinhos da capital poderia ser
participação equênime nas despesas conjuntas da motivada a produção de hortaliças e outros itens para
rede regional do SUS, contribuindo com cota-parte substituir o fornecimento que hoje vem de São Paulo,
proporcional e recebendo a correspondente parcela Minas e outros estados.
de receita que se destina à área de saúde do estado. Sabemos todos que a produção agrlcola não se

Evidentemente que o Consórcio, em si, não re- limita a plantio e colheita. Essa atividade somente é
solve todos os problemas do setor, uma vez que eles viabilizada com sistemas de transporte e armazena-
estão associados à grande carência de recursos or- gem, de comercialização sistemática, assistência téc-
çamentários a serem destinados para a saúde. Mas a nica, agroindústria e uma polltica fundiária.
sua implantação, Sr. Presidente, resolve em grande São os serviços e a indústria que viabilizam a
parte os entraves na administração dos recursos, fa- atividade agrlcola. O estado que disponha de centro
zendo diminuir ,os desperdlcios, os gastos comuns de consumo - como é o nosso caso - pode oferecer
nos diferentes municlpios, com isso, aumentando a todos os demais fatores para construir uma forte agri-
capacidade do atendimento, hoje tAo reduzido em cultura nas áreas adjacentes. É lucro certo para o es-
comparação com a crescente demanda. tado, pois criam-se empregos, reduzindo-se a migra-

Agora mesmo, com o corte determinado pelo ção para os grandes centros, ocupando-se o espaço
Governo Federal no Orçamento deste ano, em um to- rural e criando-se demanda por outros bens.
tal de 7,5 bilhOes de reais, o setor de saúde também Se agirmos de forma assim direcionada, será
foi atingido, o que equivale a mais restriçOes ao aten- passlvel não somente dar aproveitamento aos fatores
dimento à população, o que exige esforço ainda mai- já disponlveis, como terra e trabalho, mas até mesmo



A mudança de visão e de procedimentos é um
fator de maturidade de nosso Pafs e uma garantia de
que prosseguiremos avançando no rumo das con
quistas econômicas e sociais de que tanto precisa
mos.

Pensar de forma responSável, ética, com pontos
de referência econômicos e sociais e com continuida
de - eis ai a direção das transformações que vêm
ocorrendo no conjunto da população brasileira, e é
também o que acabará sendo imposto pela socieda
de aos governantes de todos os partidos.

É o que tenho a dizer.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB/RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados, o SIMPLES, Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro
empresas e Empresas de Pequeno Porte, criado pela
Lei nll 9.317, de 1996, tem o objetivo de reduzir a car
ga tributária e simplificar o recolhimento de tributos e
contribuições desse universo de empresas a que se
destina, garantindo assim tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido, conforme previsto na Cons
tituição.
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- quem sabe? - atrair de outros estados produtores A implantação desse sistema está favorecendo
trabalhadores rurais com boa experiência e produtivi- uma infinidade de microempresários e empresários
dade., para torn~r mais produtiva a atividade agrlcola de pequeno porte dos mais variados segmentos pro-
do RIO de Janeiro. dutivos do nosso Pafs e por essa razão é um progra-

A atividade agrlcola precisa necessariamente ma a ser mantido e melhorado, com a ampliação de
ser tratada no contexto da economia como um todo, seus participantes, tomando posslvel a inclusão no
consideradas as caracterlsticas da distribuição popu- sistema de diversos segmentos e atividades que,
lacional. Não se pode tratar esse objetivo desligado apesar de serem microempresas ou empresas de pe-
da atuaçAo programada dos sistemas de educação e queno porte, ainda não estão nele.
Ge" Saúde, nem da malha do transporte de cargas e Mas, inexplicavelmente, ao contrário de permitir
passageiros. essa ampliação, o Governo prefere o caminho opos-

O Brasil conquistou algumas condições que es- to, retirando do Simples segmento.s já ~articipantes,

tão tomando viável o planejamento realista de seg- que se enq~a~ra":l em ~odas as eXigênCias. Esse é o
mentos da economia, como o de que estamos tratan- caso das mdustnas vmfcolas,. segmento extrema-
do. O fator mais importante, que é uma conquista re- mente forte no ~eu Estado, o RIO Grande do Sul, mas
cente, é a estabilidade da moeda, mas outros fatores que também eXiste em outros estados da Federação.
estão chegando depois, entre os quais a Lei de Res- Pois o Governo, Sr. Presidente, Sras e Srs. De-
ponsabilidade Fiscal, que limita as loucuras fiscais putados, por meio da Medida Provisória nll 1.990, pu-
dos governantes. blicada no Diário Oficial no último dia 12 de abril,

Parece-nos que é hora de mudarmos os hábitos si~pl.esm~nte retira, a 'partir do final deste ano, as in-
imediatistas na condução da economia e da adminis- du~tnas vlnlcolas do Simples, s~b a ~Iegação.de que
tração pública brasileira. Precisamos pensar de forma o vl~ho es~ enqUa?radO como bebidas, 1r~U1~os a~-
mais estável, com visão global e continuidade. Essa coóhcos e vmagres , conforme a tabela de IncldênCI-
forma de agir toma transparentes os problemas seto- as do IPI. . .
riais, fazendo-os perceptfveis no conjunto da ativida- E~e enquadramento não pr~cede, pOIS o vm~o
de global e da sociedade. E está ai, precisamente, o é ~m de~lvado de produção ~xcluslvamente rural e Já
que o Brasil ganhou de mais valioso nos anos recen- fOI definido pela classe médica como um produto ali-
teso menUcio de benéfico à saúde humana, não podendo,

portanto, ser admitido à mesma classificação de pro
duto alcoólico, onde se incluem aguardentes, cerveja,
gim, cachaça e álcool.

Conforme dados da Associação Gaúcha de Vi
nicultores - AGAVI, 90% das vinlcolas instaladas no
Rio Grande do Sul são microempresas ou empresas
de pequeno porte, todas participantes do Simples,
uma vez que obtêm um faturamento anual na média
de R$44.500,OO, e seriam profundamente prejudica
das com a retirada do sistema.

Ressalto ainda que essas vinlcolas são o sus
tento de centenas de famllias no Rio Grande do Sul e
em outros estados, uma vez que muitas delas são pe
quenas empresas familiares. A sua exclusão desse
sistema vai configurar, mais do que uma injustiça, o
agravamento dos problemas sociais já vivenciados
pelos nossos produtores rurais, pois a elevada carga
tributária incidente sobre a produção nacional vai sim
plesmente inviabilizar essas pequenas vinlcolas, sen
do o Simples a única alternativa que elas possuem
para continuar sobrevivendo e evitando a absurda
carga tributária existente em nosso Pais.

Por discordar frontalmente da decisão de retirar
as vinlcolas do Simples, quero registrar que apresen-
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tarei emenda à Medida Provis6ria nO 1.990, para ga- is genéticos. Em suas unidades, a Embrapa pesquisa
rantir o direito dessas empresas de continuarem per- temas básicos, produtos especlficos e temas ecorre-
tencendo ao sistema e usufruindo de todos os benefl- gionais. Entre os temas básicos estao a instrumenta-
cios que ele proporciona. ção agropecuária, a agrobiologia, o monitoramento e

Quero, Sr. Presidente, ressaltar mais uma vez a avaliação de impacto ambiental, a biotecnologia e
que é por casos como esse que a reforma tributária é os recursos genéticos, a inform~tica e a agroindústria
essencial para o nosso Pars, uma vez que somente de alimentos. Entre os produtos estao o arroz e o fei-
por meio dela vamos evitar atitudes como essa, que jao, o algodão, o trigo, o milho e o sorgo, a mandioca
provoca grandes prejulzos para um setor que já en- e a fruticultura, as hortaliças, a soja, a uva e o vinho.
frenta muitas dificuldades, pois o vinho nacional conta Entre os temas ecorregionais estão o Pantanal, a
com uma das maiores cargas tributárias do mundo, AmazOnia, os cerrados e o semi-árido nordestino.
chegando a 42%, enquanto aqui ao lado, na Argenti- A Embrapa Instrumentação Agropecuária é um
na, o vinho é tributado em 12%, e no Chile não chega dos centros temáticos da Embrapa, caracterizan-
a isso. Essa disparidade tributária provoca uma evi- do-se como uma instituição de ciência e tecnologia
dente dificuldade de competição para o nosso vinho em instrumentação, voltada principalmente para o de-
em relação ao desses parses, para ficarmos apenas senvolvimento econOmico e social auto-sustentado
em dois exemplos. do agroneg6cio brasileiro. Desde a sua fundação, em

Por um dever de justiça devo registrar, ao final 1984, antecipou-se às mudanças do cenário agrope-
do meu pronunciamento, que esta mobilização para cuário mundial buscando estabelecer um protocolo
que as vinrcolas nao sejam prejudicadas se iniciou no de trabalhos básicos e de fronteira, com vistas ao ter-
Rio Grande do Sul, partindo do Presidente da AGAVI ceiro milênio. Como centro de instrumentação agro-
- Associação Gaúcha de Vinicultores, Darci Dani, do pecuária, é única na América Latina e nos parses tro-
Presidente do Centro Empresarial de Flores da Cu- picais, com recursos humanos altamente qualificados
nha, Alberto Oliveira, e do Presidente do Sindicato e especializados. Possui uma equipe interdisciplinar
dos Trabalhadores Rurais daquele municrpio, Olir que trabalha de forma integrada com os agrOnomos,
Schiavenin, que nos alertaram para esse grave pro- veterinários, bi610gos e outros profissionais da
blema. Embrapa e do sistema cooperativo da pesquisa agro-

Era o que tinha a dizer. pecuária.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Dentre os trabalhos desenvolvidos, subdividi-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre dos em metodologias para o avanço da fronteira do
e Srs. Deputados, se existe uma área da agricultura conhecimento e tecnologias, o Centro já gerou méto-
brasileira que mais se tem de~tacadonos últimos 27 dos pioneiros e equipamentos de interesse para laba-
anos, essa área é a da pesquisa agropecuária. rat6rios, agroindústrias e produtores rurais como:

Avanços significativos só se tomaram realidade analisador de sementes por ressonência magnética
com a implantação da mais importante empresa pú- nuclear; minitomógrafo de raios Xe gama para agro-
blica do agroneg6cio nacional: a EMBRAPA.· pecuária; tom6grafo portátil para uso no pr6prio cam-

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, pc; sistema automatizado de monitoramento remoto
instalada em 1973, pela visão lúcida do Ministro Cime de variáveis ambientais; medidor de microvariaçOes
Lima, e Capitaneada pelo Dr. José lrineu Cabral e seus de caules e frutas usando fibra 6tica; detector de pre-
seguidores, foi concebida para gerar e promover a pro- nhez por meio de ultra-som para bovinos e eqainos;
dução cientifica e tecnológica para a busca de soluções detector de prenhez em pequenos ruminantes, medi-
para o agroneg6cio nacional. Dentro desse contexto, já dor de espessura de toucinho por ultra-som em sur-
gerou e recomendou mais de 9.000 tecnologias para a nos vivos; méquina para derriçar café (desenvolvida
agropecuária brasileira. Conta em sua estrutura com 37 em parceria com a COOXUPÉ - Cooperativa Regio-
unidades de pesquisa e 2 de serviços, presentes em 22 nal de Cafeicultores de Guaxupé Ltda.) e analisador
estados do territ6rio brasileiro. granulométrico de solos. As linhas de pesquisa da

Em cooperação com os sistemas estaduais de Emt;>rapa Instrumentação Agropecuária envolvem
pesquisa, ela melhorou a eficiência produtiva do setor áreas e temas como agricultura de precisa0, biotec-
agropecuário e ajudou o Pars a aumentar a oferta de nologia e melhoramento genético, colheita e
ali",entos. Tem-se dedicado também à preservação pós-colheita, ciência do solo. fitossanidade, agroin-
do meio ambiente e dos recursos naturais, diminuin- . dustrializaçêo, meio ambiente e automação agrope-
do a dependência de tecnologias, insumos e materia- cuária.
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Sr. Presidente e nobres Deputados, como mem- pois -, que envolveu inclusive o cerceamento e a re-
bro do Parlamento brasileiro, orgulha-me saber que pressão ti imprensa e à montagem de versões como
as tratativas para o envio de cinco protefnas para a de que os pataxós de Coroa Vermelha exigiram a
anélise no espaço estao em fase bem adiantadas. açio policial porque suas terras foram invadidas e fn-

O Cemagem, cérebro' intelectual da Embrapa, dios agredidos, fato que jé configurava um triste epi-
sob tutela do renomado pesquisador e cientista Luis sódio, demonstrando a retornada do pior da polftica
AntOnio Barreto, esté acertando um projeto de coope- de cooptaçAo, infiltração e divisionismo entre os fndi-
ração técnica com o Centro Molecular de Cristalogra- os, de parte de organismos de inteligência do Gover-
fia da Universidade do Alabama, em Birmingham. no Federal e da P-2 da PM baiana.

Esse projeto sem o mais importante passo para A investida ~e FHC con~ o MST estava só co-
que a pesquisa cientffica brasileira atrelada ao setor ~_ndo, e culml~ou com a Violenta repre~o aos
agrfcola possa ter um salto qualitativo ecolocar o Bra- trabal~adores rurais s.em,terra e~ morte do agnc:ultor
si! em posiçAo de destaque no cenário mundial do AntonIO Tavares Pereira, assassinado pela PolrCla no
agroneg6cio. Paraná.

A Diretoria Executiva da Embrapa transformou O Presi~nte FHC passa, I~n~o, a ~tar as
o NClcleo de Monitoramento Ambiental por Satélite - questões SOCI8IS como caso de POIf~~ e iniCia uma
NMA no centro Nacional de Pesquisa de MonitDra- fa~ de represslo se.m paralelos nos ul~mos 20 anos.
mento porSatélite - CNPM (Embrapa Monitoramento MaiS grave é a tentativa do Governo de Isolaro MST e
por Satélite). derrotã-lo, a exemplo da greve dos petroleiros em

Essa transformação consagra um passado de 1995.~ tentativa fica evidenciada. no comporta-
ma' d dez anos de trabalho e luta dessa 'nstituiçAo ~nto d~te do Governo ao. negOCIar com .os ca-

IS e. I • mtnhoneU'Ol na presença dos Ministros da Justiça, do
no campo ~e mo~itoramento por satellte aplicado ~ Trabalho, da Previdência edos Transportes, além do
agropecuéna n8ClOn~l, edes~. ~retudo, ~ senti- 8ecretário-Geral da Pres~ncia, e ao se recusar a
do de futuro da declsAo da Olretona Executiva da colocar o Ministro da Fazer1da ou o chefe da Casa Ci-
EmbraP~.. . vil para negociar com o M~T.

.Hoj8 a eqUI~ da Embn:apa Monitoramento por Mal FHC nAo parou poraf: colocou a PoUeis Fe-
satélite está partiCl~n~o da IncorporaçAo da.t~o- _..Qeral _ que mal consegue cuidar das fronteiras do
Iogia orbital nos mais dIVersos a:am~s da ~tivld~~ Pars ou conter o narcotréfico, exatamente porque o
Ilgrfcola, desde o tra~rou aCOI~8frai cuJO POSICI-. Governo nAo lhe destina recursos - para reprimir e
on~mento é conhectdo com precisA0 g.raças aos sa- prender trabalhadores sem terra, tentando transfor-
téI~, até programas globaIS de monito~mento de mar manifestantes de movimentos sociais em presos
quennadas, des~mento~, balanço hldnco, zonea- polfticos.
mento agroecológlco e prevlslo de safras.. A v~rdade é que a oposição ao Govemo F:HC

. Por tudo q.ue acabo.de descrever, qL!~ ~elX8r cruce e com ela também a insatisfaçAo popular,~x..
regIS~OS aq~l, Sr. Presidente. ~u recoi'lhectmen- press8 em atos p{tblicos como os Outros 500, o 1!"d.
to e minha satisfaçAo pela maneira compe!ente com Maio, a greve de ~ncionérios pClblicos, as ocupaÇPes
que o Dr. Alberto Duque Portugal, PreSIdente da da Contag do M$T e do MLST e a greve dos ~mi-
Embrapa, e seus ~cn!cos vêm conduzindo os desti- nhoneiros.'
nos dessa grande mstitulçAo. O objetivo cfp Governo éim~ pela repre,sAp

Parabéns a todo o corpo diretivo e funcional da e crimi~lizaçio,las manifestaçOes ~iais de re~diD
Embrap~. . à sua P4'ftica ec:pnOmica e suas conseqoências - o

MUito obngado. desemprego, o arrocho e o aumento da miséria e da
O aR. J081! DIRCEU (PT- $P. Pronuncia o se- criminalidade.:te dilCttl'8O.) - Sr. Presidente, Sr-e Srs. Deputa- Reafirrnambs nosso apoio à luta pela reforma

, chama-nos a atençlo a l8q~a de lIegalida- agréria e nossa 'solidariedade ao MST, à Contag, ti
dea.viot6ncias praticadasporordem de FHC. Desde CUT e ao MLST, que estio à frente dessa luta, e nlo
o espetjculo de violência de Coroa Vermelha para cá, vacilaremos~ ,denunciar e combater nas ruas e no
a trucul6ncia protagonizada pelo Governo Federal Congl'8lSO NaciOnal esse verdadeiro retrocesso poU-
nIo parou mais. tico encampado-por FHC.

Jé naquele momento. FHC tentava criminalizar O Governo brasileiro esté caminhando para o
o MST com a operaçIo MmentiraM- desmascarada de- autDrltarilmo. Ao volta da Lei de Segurança Nacional,
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da censuraaos meios de comunicaçAo - préticas co- Brasflia para expressar seu inconformismo com a fal-
muns nos &empos da ditadura militar- e os plenos po- ta de polrticas públicas do atual Governo.
deresdo General AII~ert? Cardoso, Chefe ~o Gabine- Amanhã, mais uma vez, FHC terá a oportunida-
t~ de Se~urança Institucional, que reorgamza à luz.do de de ouvir a indignaçAo dos servidores federais, que
~Ia o antigo SNI, sêo exemplos da escalada autontá- há 10 dias buscam dialogar com os "homens do go-
na de FHC. vemo", mas nao encontram sinalizaçAo para o diálo-

Juntoco~ o Deputado Milton Ten:'er, ~ei entrada go, somente o silêncio ou ações repressivas, como as
no ~u.premo Tnbunal ~ederal de no~iCla-enme contra que temos presenciado no últimos dias, seja no Para-
o MInistro da Secretana de Comunicação de Gover- ná, contra o Movimento dos Trabalhadores Rurais
no, Andrea Matarazzo, para que o Ministério Público Sem Terra seja em São Paulo contra estudantes e
apure responsabilidades pela intervenção de Mata- professore~ que protestavam CC:ntra o tratamento que
razzo no programa "Opinião Brasil". Na semana pas- o Governo vem dando à educação.
sada, o Ministro proibiu que a lV Educativa, ligada ao É . . .
Governo Federal, veiculasse uma entrevista com .' Importante re~'tar que o.0bJ~tlvo ~es~~ mo-
Joêo Pedro Stedile um dos coordenadores nacionais vlmentos nao se restringe a salanos; inclUi condlçOes
do MST. De tão absurda e inconcebivel, a censura dignas~ trabalho, em funçAo da ~r~taçAo .~e ~rv~
rendeu ao Presidente severas criticas inclusive da ~q~alifi~os para a grande malona do povo bras~-
parte de seus aliados !elro, InclUI o protesto contra a entrega de nosso patn-

É' . rnOnio, inclui o repúdio pela devastaçAo de nossas flo-
preciso que .todo ~sse quadro montado por restas e principalmente a defesa de um Pais que está

F~C fortaleça a resistênCia e a luta, para que nao sendo entregue aos interesses internacionais.
haja retrocesso. E no momento em que o Govemo .
anuncia medidas de repressao ao movimento social 'e É do conhecimento de toda a população a 11;1-
cria o Dops da terra, manifestantes do ato pelo salério mentável e.revoltan~e !Orma com~ vêm sendo \t~~-
mrnimo e integrantes da Contag dão o exemplo em dos os servidores pubh~s federais. Desde o.famlge-
BrasrJia. Na luta pelo minimo, o teatro montado pelo rado Governo Collor, eXiste u.m mar de mentiras que
Governo, pelo PFL e pela ,coalizão conservadora que ~nvolVe e~ ~estã? Mentiras que p~ssam pelos
o sustenta e os favorecimentos para, no final, aprovar elevadisslmos salénos, sempre menCIonados peto
o rninimo de R$151 reafirmam sua polftica econômica Governo, tanto quanto pelo "estrondoso" salério mrni-
de exclusão para o povo e servil para as elites, refém mo a ser co~cedid? aos seryidores. O mais absurdo é
dos bancos internacionais e despreocupada com as que o PreSIdente Jé anuncIou que nao daré um au-
desigualdades. menta igual para todos, uma vez que e~istem 150 mil

Os problemas sociais sêo conseqUências do servidore~ qu~ já recebem gratifica~es altas, embo-
atual modelo econômico. A luta social é o caminho ra não sejam IOcorporadas ao saléno.
para aqueles que se op6em ao neoliberalismo e à in- Aos servidores públicos se aliarão os trabalha-
sensibilidade do atual Govemo. Vamos derrotá-lo nas dores do setor e~ucacional, que passa por uma situa':'
ruas e nas umas, criando uma alternativa real de go- çAo caótica. Apesar da permanente 'propaganda con-
vemo, com amplo apoio ~ial, para defender o Sra- duzida pelo Governo FHC e apoiada pela mldia, os
sil, mudaro modelo econc)mlco e resgatar 'nosso povo n(Jrneros desmente"; a propalada prioridade na edu-
da miséria e do desemprego. cação. Os dados indicam a existência de 1-5,2 mi-

A hora é de luta e unidade contra FHC. Ih08s de analfabetos e estima-se a existência de 30
O SR. PAULO ROCHA (PT _ PA. Pronuncia o milhões de analfabet~ funcionais. ..

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Depu- Somen~ para citarmos a falta de cnténo para.o
tados, amanhã aproximadamente 250 servidores pú- _~t?r educaclo~al, os estudos de nossa asseSSona
blicos federais do Paré, que estio em greve desde o Indicam o segUinte:
dia 10, estarlo chegando em Brasflia para cobrar do O Orçamento da Uniao compreende o Orça-
Governo Federal a reposiçêO das perdas salariais me,nto Fiscal, o da Seguridade Social e o de 1nveati-
doi (Jltlmos seis anos, que colT8Sponde a 64%. O co- mentos, ~epresentando um valor~e R$1.014 trilhOe$.
mando de greve 'da categoria avalia que atualmente praticamente igual ao do PIB, sendo que R$643,9 bi-
existam 221 mil servidores em greve em diversos es- IhOss correspondem à rolagem da divida pública te-
fados, o que corresponde a45% da categoria em todo deral eR$360.6 bilh08s sêo recursos do Orçamento
o Pars; com certeza parte desse contingente viril a Fiscal e da Seguridade ~ial.
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O Orçamento da Seguridade Social representa Nesse mesmo ano foi aprovada rÚei que institui o Se-
R$105,7 bilhões, e o Orçamento Fiscal R$254,9 bi- brae. Em 1991, houve a revogação do tratamento di-
Ih08s. ferenciado no EstadO<le Goiás. E a superintendência

Esttlo previstas despesas de R$152.197.769.852,OO do Sebrae no Estado chegou dois anos depois, em
para pagamentos de juros e amortizaçOes das dMdas in- 1993.
tema e exfema, o que represen1a 15,2% do PlB. A luta foi-se configurando a cada dia. As micro e

No entanto, os gastos totais em educação são pequenas empresas conseguiram, depois de muita
apenas da ordem de R$39 bilh08s, isto sem descon- discussAo com toda a sociedade e de uma intensa
tar os gastos que nAo correspondem a manutenção e luta no Congresso Nacional, a aprovação do Simples,
desenvolvimento do ensino. Esse valor corresponde irTlposto que deu novo fOlego à crise que ameaçava o
tão-somente a 3,9% do PIB. Baseando-se nos gastos setor. Em Goiás, a luta foi-se encorpando cada vez
internacionais médios para os diferentes nfveis do en- mais, tanto que em 1997 foi criado o Movimento Gaia-
sino, pode-se calcular, relativamente ao PIB, o valor no da Micro e Pequena Empresa. Em 1998 houve
mrnimo necessário para atender à educação brasilei- nova conquista no âmbito estadual, o tratamento dife-
ra. Há um consenso entre os educadores de que seri- renciado para as micro e pequenas empresas.
am necessários valores da ordem df! 10% do PIB. Nessa jornada de luta, um momento merece

Portanto, Sr. Presidente, nobres colegas, ao in- destaque: a retomada de consciência do Movimento
vés de baixar medidas arbitrárias, autoritárias e anti- Goiano da Micro e Pequena Empresa. A importância
democráticas, que o Palácio do Planalto comece a está no fato da formação da consciência de que os
discutir um modelo de desenvolvimento para o Pars, e pequenos também têm direitos, ao contrário do que
que objetive quais as priorid~des de seu Governo e pensam entidades tradicionais de representação em-
como pretende atendê-Ias. Caso contrário, é chover presarial, que em geral nAo têm compromisso com o
no molhado. empresariado nacional, com as micro e pequenas

Era o que tinha a dizer. empresas, com a sociedade e muito menos com o
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia o PaIs. Salvo as exceçOes, esses setores tradicionais

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr8 e Srs. Depu- de representação empre~rial nAo. se ren?vam, além
tados, vimos hoje a esta tribuna fazer uma justa ho- de exercerem o monopólio do capital nacIonal.
menagem a todas as entidades que, a exemplo do A retomada de consciência teve como base
Movimento Goiano da Micro e Pequena Empresa, também que as micro e pequenas empresas são mui-
constroem no dia a dia, com organização e participa- tas vezes usadas por demagogos, charlat08s e opor-
ção, a força do pequeno. tunistas, que querem usar a causa da microempresa

Para se obter um desenho de como está o cená- em benefIcio próprio.
rio econOmico do Brasil, toma-se imprescindlvel uma Para se ter uma noção da importência das micro
análise da estruturação das micro e pequenas empre- e pequenas empresas para o desenvolvimento eco-
sas no Pars. QuestOes como produção industrial, em- nOmico brasileiro, basta um olhar nas estatrsticas Ie-
prego, produção agropecuária e muitas outras estão vantadas pelo Movimento Goiano da Micro e Peque-
encadeadas a essas empresas. O desempenho con- na Empresa, onde se constata que as micro e peque-
juntural das pequenas e microempresas industriais nas empresas sAo responsáveis por 59% dos empre-
nas áreas de produção, utilização da ~acidade ins- gos, 72% do universo empresarial, 42% dos salários
talada, emprego e custo com pessoal ocupado em re- pagos e 100% do capital nacional.
giOes metropolitanas e nos ramos industriais - ves- Segundo estimativas, no Brasil existem em tor-
tuário, alimentação, metalurgia e madeira, entre ou- no de 5 milhc'5es de micro e pequenas empresas, sen-
tros - é da mais alta relevância para o desenvolvi- do que em Goiás sao 123 mil. Na capital do Estado,
mento social, polftico e econOmido do Brasil. em Goiênia, existem 48 mil pequenas e médias em-

A luta em defesa da micro e da pequena empre- presas.
sa é de longa data. Em 1980 acontece a fundação da A importância da micro e da pequena empresa,
AGPE por universitários, quatro anos depois da con- como observa uma pesquisa do Sebrae, é inquestio-
quista do Estatuto da Microempresa e da Empresa de nável. Quanto à prestaçao de serviços, houve signifi-
Pequeno Porte; sendo este revogado em 1989. Em cativa melhoria na evolução da mão-de-obra empre-
1990 mais uma conquista foi garantida, dessa vez gada, haja vista que 26% das empresas pesquisadas
passou a vigorar o tratamento di' Jrenciado para as apontam crescimento no número de empregados. A
pequenas e microempresas no Estado de Goiás. estabilidade no nfvel de emprego foi citada por 54%
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dos entrevistados durante o exercfcio de 1999, em re- qual sonhamos e pelo qual lutamos, para' todas as
lação ao ano anterior. mães e filhos brasileiros.

Apesar dos significativos avanços, as micro e Mãe, pequenina palavra. mas com significado
pequenas empresas talJ1bém sofrem muitas dificulda- infinito, pois quer dizeramor. dedicaçao, renúncia a si
des. As principais por elas apontadas são as relativas própria, força e sabedoria. CçmlO exaltação às mães..-
a carga tributária, falta de capital. concorrência com gostaria dê r~l$trartinlbélfssimotexto. de autor des-
outras empresas. falta de clientes e inadimplência por conhecido. que sintetiza toda a pureza e amplitude de
parte destes. alma dessas mulheres maravilhosas.

Por fim. queremos renovar nossa confiança na Uma simples mulher existe que. pela
afirmação da pequena empresa como fonte geradora imensidão de seu amor. tem um pouco de
de emprego. renda. produção e cidadania. Sauda- Deus; e pela constância de sua dedicação,
mos mais uma vez o Movimento Goiano da Micro e tem muito de anjo; que sendo moça, pensa
Pequena EmJ?resa. a AGPE, o Sebrae/GO e todas as como uma anciã e, sendo velha, age com
entidades voltadas ao trabalho com o micro e o pe- as forças todas ãá natureza; quando igno-
queno do campo e da cidade. rante, melhor do que qualquer sábio, des-

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o se- venda os segredos da vida, e quando sábia,
guinte discurso.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu- assume a simplicidade das crianças; pobre,
tados, como ocorre todos os anos, comemoramos no sabe enriquecer-se com a felicidade dos
segundo domingo do mês de maio o Dia das Mães, que ama e. rica, empobrecer-se para que o
provavelmente a mais grata de todas as efemérides seu coração não .sangre ferido pelos ingra-
de nosso calendário. Momento de emoçAo. quando tos; forte, entretanto, estremece ao choro de
reverenciamos as mulheres pelo precioso dom da uma criancinha e. fraca. agiganta-se com a
maternidade. bravura dos leões.

Praticamente já se falou quase tudo na exalta- Viva, não lhe sabemos dar valor, por-
ção à figura maternal, pois a mãe simboliza tudo de que à sua sombra todas as dores se apa-
belo que o Criador nos 'concedeu. Mas não poderfa- gam e, morta, darfamos tudo que temos
mos deixar. nesta oportunidade, de nos congratular para tê-Ia de novo ao nosso lado e dela re-
com todas as mães br~sileiras. de todas as camadas cebermos um aperto de seus braços, uma
sociais, que cotidianamente labutam no sentido de palavra de carinho de seus lábios.
encaminhar seus filhos nos estudos, no crescimento Esta a minha sincera homenagem a todas as
pessoal e social. pois o futuro de nosso Pafs reside mulheres pelo transcurso do Dia das Mães.
em suas mãos. Quero dizer também. Sr. Presidente, que no dia

A mulher, que ocupa um papel dos mais impor- 16 de maio se comemora o Dia do Gari, figura impor-
tantes em nossa sociedade, realiza-se com a mater- tante para a higiene e embelezamento de todas as ci-
nidade. Ao cuidar de sua famflia e de sua prole, a mãe dades brasileiras. Muitas vezes são hostilizados pelo
agiganta-se. supera todos os obstáculos e consegue tipo de serviço que realizam. mas os garis, na verda-
transformar as pedras do caminho no alicerce seguro de, realizam importante trabalho de saúde pública e
de um futuro radiante para seus rebentos. colaboram na preservação do meio ambiente.

A maternidade é o momento mais glorioso para É gratificante, Sr. Presidente, quando. ao per-
uma mulher e, por isso, a sociedade, representada corrermos as ruas das cidades, percebemos que as
por suas autoridades e lideranças. tem a obrigação coisas não aproveitáveis não fazem parte do cenário,
de dar-lhe todas as condições materiais e psicol6gi- devido ao árduo e contfnuo trabalho realizado por ho-
cas para que s~us filhos nasçam e cresçam contando mens e mulheres. A limpeza, além de outros aspectos
com toda a assistência médico-hospitalar, escolas positivos, evita riscos à saúde pública.
decentes, oportunidades de inserção no contexto so- Onde quer que estejamos, Sr!! e Srs. Deputados,
cial de modo correto e democrático. se constatarmos um volume de coisas não aprovei-

Feliz é aquela nação que respeita seus cida- táveis espalhadas ou amontoadas, guardaremos
dãos e os encaminha na infancia e os ampara na ve- uma má impressão do local, e isso é gravemente
Ihice, oferecendo-lhes saúde. educação. segurança, negativo.
lazer. habitação. condições essenciais para um viver A produção de coisas nao aproveitadas vem
decente e um conviver respeitoso. É o pafs com o aumentando à cada dia. Por isso saliento a impor-



O monitoramento da floresta amazOnica brasileira
por satélite, feito pelo lnpe, revela dois elementos es
senciais de informaçlo:

a) Extensao do Desflorestamento Bruto (quilO
metro quadrado);

b) Taxa Média de Desflorestamento Bruto (qui
IOmetro quadrado/ano).

A Extensêo do Desflorestamento Bruto para a
AmazOnia brasileira, em janeiro de 1978, era de
152.200 quilOmetros quadrados e alcançou, em
agosto de 1998, 551.782 quilOmetros quadrados, ou
seja, em vinte anos, cresceu 3,7 vezes. O Estado de
RondOnia, em janeiro de 1978, tinha um Desfloresta
menta Bruto de 4.200 quilOmetros quadrados e evolu
iu, em agosto de 1998, para 53.275 quilOmetros qua
drados, o que significa dizer um crescimento de 12,7
vezes maior ao largo de dez anos.

A Taxa Média do Desf!orestamento Bruto (quilO
metro/ano) para a AmazOnia brasileira manteve uma
evolução, no decênio 1977/1988, de 21.130 quilOme
tros quadrados/ano e, comparada ao biênio de
1997/1998, de 17.383 quilOmetros quadrados/ano. Já
no Estado de RondOnia, aTaxa Média do Desfloresta
mento Bruto durante o decênio 1977/1988 foi de
2.340 quilOmetros quadrados/ano. crescendo para o
biênio de 1997/1998 para 2.041 quilOmetros quadra
dos/ano. Esse último indicador significa dizer que du
rante, o biênio 1997/1998 o Estado de RondOnia obte
ve uma Taxa Média de Desflorestamento Bruto que
quase igualou a Taxa Média para o decênio
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tancia do trabalho dos garis. O que seria se as tone- O SR. NILTON CAPIXABA Bloco/PTB - RO.
ladas de lixo produzidos diariamente nlofossem re- Pronun~ o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sra
colhidas. As cidades acabariam entrando em caos e Srs. Deputados, nAo existe nenhuma informaçao
profundo. tio avidamente disputada e divulgada na mrdia brasi-

No entanto, para que esse importante trabalho !eira quanto a ExtensAo do Desflorestamento Bruto
seja bem-sucedido, a participaçao da populaçlo é as- (quilOrnetro quadrado), e Taxa Média do Desfloresta-
sencial. É fundamental que os dias e hor.ários de cole- mento Bruto (quilômetro quadrado/ano), da Amazo-
ta do lixo domiciliar, depois de definidos e informados nia, produzida pelo Instituto Nacional de Pesquisas
à PQpulaçAo-, sejam cumpridos à risca. Espaciais -INPE, do Ministério de Ciência e Tecnolo-
- O Govemo deve realizar novas campanhas gia. I

educativas, -que estimulem a colaboraçao das pesso- A AmazOnia abrange os Estados do Acre, do
as, no intuito de que separem o lixo reclclável do lixo Amapá, do Amazonas, do Pará, de Mato Grosso, de
orgAnico e nAo os depositem nas vias públicas em RondOnia, de Roraima, do Tocantins e parte oeste do
dias que nAo ocorrerá a coleta. Maranhlo, correspondendo a uma área de aproxima-

Em 1989, o Instituto Brasileiro de Geografia e damente 5 milhOes de quilOmetros quadrados (aqui-
Estatfstica divulgou uma pesquisa, apontando que o valente a 500 milhOes de hectares). Desse total, as
crescimento populacional nlo estava acompanhado classes de fisionomia florestal se estendem por cerca
de medidas neoessárias para a destinaçao do lixo de 4 milhOss de quilOmetros quadrados. A AmazOnia,
produzido. que ocupa urna parte importante do território naeio-

Atualmente a coleta e a destinaçao dos diferen- nal, ultrapassa, com folga, a área da Europa ociden-
tes tipos de lixo &Ao realizadas de forma sincronizada. tal.
A construçao e operaçao de sistemas sépticos e os
critérios para projetos de implantaçao e operação de
aterros de resfduos nAo perigosos nAo poderiam ser
postos em prática se nao fosse o trabalho de impor
tantes figuras.

Outra pesquisa do Instituto Brasileiro de Ge0
grafia e Estatfstica, divulgada no dia 9 do mês corren
te e realizada em cidades do Vale do Parafba e Litoral
Norte, apontam que os Municfpios de caçapava,
Campos do JordAo, Igaratá, Santo Antonio do Pinhal
e Tremembé receberam nota máxima na escala de
zero à dez, criada pela Companhia de Tecnologia e
Saneamento Ambiental. SIo José dos Campos, Tau
baté, Jambeiro e Paraibuna obtiveram bom desempe
nho na avaliação, com nota 9,6. Isso significa o entro
samento, o sincronismo na realizaçAo das tarefas de
coleta do lixo.

Os garis, que exaustivamente exercem suas ta
refas dia e noite, merecem mais que os parabéns.
São homens e mulheres que merecem todo o nosso
respeito e afeto.

O dia 16 deve ser comemorado com orgulho por
toda Naçao brasileira, pois na falta da realização das
prestimosas açOes exercidos pelos garis, a discar
dAncia social se instalaria e este fato deve ser repudi
ado por todos.

Por isso Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quando percorrerem pelas ruas e observarem que
nelas nlo existem coisas nlo aproveitáveis, lem
brem-se que por trás da beleza figuram pessoas de
alta estima.



"...considerar as áreas com estabeleci
mento de lavouras cacaueiras no Estado de

- RondOnia, e devidamente enriquecidas com
essências ftorestais para o sombreamento
provisório e definitivo, como áreas de enri
quecimento florestal ou de cobertura vegetal
na propriedade rural, conforme exigências
do Código Florestal Brasileiro, pleito esse
analisado favoravelmente pela Cêmara
Técnica da Superintendência do Ibama, em
RondOnia".

A tundamentaçao técnico-cientffica para o pleito
interposto pela CeplaclSupoc baseia-se no fato de
qúe a cultura do cacau possui atributos naturais de
sustentabilidade de floresta heterogênea, sendo con
siderada uma das mais eficientes comunidades vege
tais no que se refere à proteçao dos solos tropicais
contra os agentes de degradaçao. Essa caracterrsti
ca, aliada à necessidade de se estabeleceroutras es
pécies vegetais para produzir sombreamento provi
sório edefinitivo na lavoura, é a sustentaçao do pleito.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, recente
mente a Ceplac!Supoc teve conhecimento de que ca
cauicultores assistidos por ela estariam sendo impe
didos de obter financiamentos através do Fundo
Constitucional do Norte - FNO, concedido pelo Ban
co da AmazOnia. A decisão resultou do fato de a la
voura cacaueira ter sido considerada como parte inte
grante da reserva legal d~ propriedade e, como tal,
encontra-se impossibilitada de receber qualquer ma
nejo agrfcola utilizando recursos financeiros da
UniAo.

epreciso destacar, Sr. Presidente, que o avan
ço praticado pela Superintendência do Ibama em
RondOnia foi oficializado pelo então Superintendente
Estadual, Or. José Ribarilar da Cruz Oliveira, que em
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1977/1988 (na realidade ficou a menor em apenas experimentaç:!lo, tais como a Embrapa/Centro de
299 quilOmetros quadrados/ano). Pesquisa Agroflorestal de RondOnia, e a Ceplac!Su-

Em RondOnia, de uma área territorial de perintendência da Amazônia OCidental, sobre a repo-
238.512 quilOmetros quadrados, que corresponde a siç:!lo florestal.
23,8 milhOes de hectares, 56% estão destinados a Em muitos e muitos lotes, os colonos assenta-
unidades de conservaç:!lo e às áreas indrgenas. Ape- dos em lotes de projetos do Incra, pequenos agricul-
nas as áreas indrgenas representam 22% da área to- tores, já desflorestaram uma área maior que a reser-
tal do Estado; as unidades de conservaçao de uso di- va legal de 50%. Desta forma, em face das normas
reto, outros 22% e as unidades de conservaçao de impostas pelo Ibama, o assentado fica impedido de
uso indireto, 12%. Somadas, as áreas reservadas ser apoiado por linhas de crédito, quaisquer que se-
perfazem 56%. O que sobra, figura como "demais jam os instrumentos e quaisquer que sejam os ban-
áreas" e alcança 44% da área territorial do Estado, ou cos oficiais.
seja, dez mil~Oes de hectares. Em maio de 1996, a CeplaclSupoc defendeu o

Sr. Presidente, sras. e Srs. Deputados, é impor- pleito de:
tante assinalar que nesses quase trinta anos nAo se
praticou o desflorestamento desenfreado, criminoso
e irresponsável apenas por desmatar. O desfloresta
mento foi feito em decorrência do crescimento da pc
pulaça0 de RondOnia. No Censo Demográfico de
1970, a populaçao do entAo território era de 111.064
habitantes, que atingiu em 1991 o contingente de
1.132.692 habitantes e evoluiu para os 1.221.290 ha
bitantes na contagem populacional do IBGE, feita em
1996, a Oltirna informaçao oficial.

Esse crescimento populacional resultou da poU
tica que incentivou maciças migraçOes para aAmazo
nia e para RondOnia, amparadas pelos govemos mili
tares, ditadas pela geopolltica do "integrar para nAo
integrar". De tudo isso resultou o vigoroso crescimen
to da agropecuária de meu Estado, que está, desde a
ediçao da Medida Provisória n1l 1.511, metida em uma
"camisa-de-força".

Com a restriçao de nAo desflorestar mais que
20% da área da propriedade, ampliou a área da reser
va legal para 80% da área. Anteriormente, o Código
Florestal, de 1965, fixava a reserva legal em 50% da
área total da propriedade.

Considerando, Sr. Presidente, que a área que
sobra para RondOnia produzir é de apenas 44% de
seu; território, ou seja, e10 milhões de hectares, caso
seja mantido o disposto na Medida Provisória nA
1.511, de uma reserva legal de 20% da área das pro
priedades, os agricultores poderiam utilizar apenas 2
milhões de hectares. Certamente essa área a utilizar,
de 2 milhões de hectares, já estaria ultrapassada,
pois somente em áreas de pastagens estima-se uma
área de uns 5 milhões de hectares.

Além das érea~ ocupadas com pastagens de
gradadas ou empobrecidas, é muito importante que o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis -IBAMA, venha a decidir, com o
indispensável apoio das instituiçOes de pesquisa e



Infelizmente, o nobre Parlamentar nAo foi zelo
so ao acusé-lo, pois nlo apurou anteriormente o caso

Com atenciosos cumprimentos, vimos
através do presente informar a V. S. que
esta Superintendência acata os procedi
mentos aprovados na proposta em que con
sidera o cacau consorciado com espécies
nativas, como forma de recuperação de
área degradada na propriedade rural, acom
panhada de vistoria técnica do Ibama, con
forme deliberação da Cêmara TécnicalSu
peslRO.

Com o meu discurso, encaminho pedido todo
especial ao Sr. Superintendente do lbama, em Ron
dOnia, Engenheiro AgrOnomo Erismar Moreira da Sil
va, e à Sra. Presidente do Ibama, ora Marflia Marreco
Cerqueira, para que seja revista a decisao de não
mais aceitar o cultivo do cacaueiro/essências flores
tais como de reposição florestal. Ao contrário, venho
solicitar que o lbama, em parceria com a Embra
palCPAF - RO e a Emater, possa pleitear e alcançar
que todos os sistemas agrotlorestais, (pupunha ver
sus café, freij6 versus café e essências florestais
versus guaraná), para os quais o meu Estado já tem
uma experiência e prática de mais de 30 anos, sejam
considerados como de reposição florestal e, assim,
se permita que os agricultores nlo fiquem engessa
dos por normas rrgidas e possam pOr em prática uma
agricultura comprometida com a sustentabilidade e o
desenvolvimento.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre
e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para fazer
com que os meus novos pares entendam a necessi
dade que nós, Parlamentares, temos de sempre fazer
justiça.

E, desta tribuna, para que minha voz ecoe em
Brasrlia e principalmente em meu Estado, quero tratar
de um assunto que merece da minha parte um escla
recimento a todos quanto nlo conhecem a sua es
sência.

Sras. e Srs. Parlamentares, tivemos acesso a
uma comunicaçlo feita por um colega Parlamentar, o
Deputado Luciano Castro, dirigida ao Ministro da
Àgricultura e do Abastecimento, Marcus VinIcius Pra
tini de Morais, em que procurava incriminar o Delega
do Fed4tral da Agricultura em Roraima, o Dr. João
Monteiro Barbosa Filho, por improbidade $dministra
tiva.
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Oficio nA 139/1998-Gab/SupeslRO, datado de 25 de que pensava defender. Infelizmente, às vezes, as pes-
março de 1998: soas nao têm o direito de se defender no ato das acu

saçOes, levando as autoridades a fazerem juIzo distor
cido da realidade, o que, quase sempre, compromete,
pelo menos no ato, a idoneidade do acusado.

Quero, desta tribuna, condenar, de forma vee
mente, as acusações levianas imputadas ao Dr.
João Monteiro pelo Sr. Acelino Lacerda da Silva, que
induziu o Deputado a cometer um erro primário, ao
acusar, desprovido de qualquer fundamento, o se
nhor delegado. Queremos aqui estabelecer a ver
dade e deixar claro aos Srs. Parlamentares que o
cidadão em eplgrafe é criador contumaz de casos
dessa ordem no Estado de Roraima, o que por si só
já isentaria a autoridade federal de qualquer culpa a
ele imputada.

Para concluir Sr. Presidente, sre e Srs. Deputa
dos, quero prestar total e irrestrita solidariedade ao
Dr. João Monteiro, pela sua conduta equilibrada e o
seu elevado esplrito público e C'.ondenar este ato per
verso e irresponsável praticado contra a sua pessoa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sre
e Srs. Deputados, ocupo atribuna para registraro fale
cimento, em Fortaleza, do ex-Deputado Estadual Peri
eles Moreira da Rocha, que, na militancia polftica do
seu tempo, foi figura marcante na vida pública cea
rense.

Pekirn, como era conhecido, nasceu em Forta
leza no dia 7 de março de 1917, filho do Dr. Manuel
Moreira da Rocha, que foi Deputado Federal e presti
gioso Irder polrtico, cuja conduta pública alcançou
ressonêncía em todo o território cearense, e dEt D.
Amália Seroa. Era irmão do saudoso ex-Depuífido
Federal Crisanto Moreira da Rocha, fundador, da
Casa do Ceará em Brasflia, e de Acrlsio Moreir$ da
Rocha, ex-Interventor Federal no Ceará, Secretário
da Fazenda e Prefeito de Fortaleza.

Perieles Moreira da Rocha foi, igualmente'lfun
cionário público, tendo ocupado importantes al'QOS
nas administraçOes federal e estadual, inclusive·o de
Delegado Regional do Serviço de Alimentação da
Previdência Social, do qual se afastou em face da sua
eleiçAo para a Assembléia Constituinte Estadual de
1947. Foi, em seguida, reeleito para mais três legisla
turas consecutivas, permanecendo na Assembléia
Legislativa até 1962.

Chegou a ser eleito Presidente do Legislativo
cearense, em 1950, renunciando ao cargo para~
lhor exercer a função de Parlamentar oposicionista ao
Governo Raul Barbo~, Em 1962, ainda tentou mais



"\7 = ~RANDE EXPEDIENTE

l~m ~ D~lavra o Sr. Iberê Ferreira.
O 8R, iBERE FERREIRA (PPB - RN. Sem revi

sao do m~~©r.) - Sr. Presidente, sre e Srs. Parlamen
tares, gôJ~tmri~ dG iniciar meu pronunciamento lem
brando qu@ fiJ© último dia 1'2 de abril o Congresso Na
CiOFi~! @J~mV()l~ © Ofç~mento Geral da Uniao para o
ano 2000.

N~M;;@1fd ©~ortlmidade, Sr. Presidente, todos con
cordaram q@j~ 11) trabalho da Comissao Mista de-orça
mentê! = ~m ~~riicl!lar o do Relator-Geral e agora Mi
nistro ~g E~pQJn:~ e Turismo, Deputado Carlos Melles
~ fui d~~®li1viDJMQ]D rom integral transparência, rigor
técnif;;©, ~mlºJ~© Qjõ~l(fd)go, imparcialidade e senso de
justiça.

No di~ 12 de maio próximo passadoj um mês
após a ~pf©V@lÇ~O pe~om Congressistas, o Orçamento
foi 5~nci©rl~d© lIJ~!o ilustre Sr. Presidente da Repúbli
~, F®U~l&liíl©1© ~@nuiifJjl-!~ Cardoso.

P~r® 1i1I©~~m @!ji1Jr~sa, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Depllí~©1©~, no último dia 19, assistimos ao anún
cio da ~mgr-~maç~o financeira do Governo Federal si
nalizan@Q ~©M:®s n~3 emendas aprovadas pejos Par
lamefj~~~i~êJ.

PmJ(g©!'~~~41(j~, Sr. Presidente, o descrédito a
que vem ~@!"!~@ submetida a peça orçamentária apro
vada p~lo C~!'iIgresso Nacional. A cada ano assisti
mos é r~p~tiç§J@ dessa prática. Os Parlamentares
aprovam © Ofç~mento e na seqQência o Governo Fe
deral ~11~fO©i® @~ ©mw51. A expectativa é a mesma,

Maio de 20()i) DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 26925

um m@rl\ct~~Qllºol!tioo, desea vez como candidato a Prefei- como também é a mesma a justificativa: a de que o
to de Forb1i~~~, flão obtendo êxito, em razao da dMsAo Congresso Nacional superestimou as receitas para
das tbrç-~ p~fml~res, das quais era um dos mais influen- aumentar as despesas. O processo já é tratado como
tas reprffieniafll:e$. Perdeu por urna pequena diferença natural, previs/vel. Estão tentando institucionalizar os
de votCl(!J ITJ~mJ (j G@il. Murilo Borges, também de saudosa cortes orçamentários. O Poder Legislativo, Sr. Presi-
memóri~. dente, precisa reagir a esse procedimento.

Como P~riamentar, soube manter a tradição fa- É preciso que novamente a Instituição se instru-
miliar, impClriC!tHSe no cenário polftico cearense com mentalize e tome a dianteira. Aculpa nao é só do Po-
coragem clvic@l e vigilãncia permanente nas ações der Executivo. Nós, que fazemos o Congresso Nacio-
desem/©lvid@$ pela administração pública. nal, precisamos corrigir procedimentos para que pos-

O SGllldoso Hder polftico do meu Estado foi se- samos exercer na plenitude as nossas prerrogativas
pultado ontem, ês 10 horas, no Jardim Metropolitano, de legisladores, fortalecendo a figura institucional do
na Capit~! (;íi1!@lrenSe, após a celebração de missa de Poder Legislativo.
corpo pr@~~i']te, na Assembléia Legislativa do Ceará. Este nosso pronunciamento tem a ver com ta-

Ao !~mf'jntar a irreparável perda, junto-me aos lhas do processo orçamentário no Legislativo que
meus cOBlterrâneos nesse momento de consternaçao subsistem, a despeito de nossos melhores esforços.
geral e dt]) profllrtdo pesar. Elas podem ensejar distorçOes futuras e comporta-

Em () qlJl~ ~inha a dizer. mentos desviantes de nossas bancadas. Isso é o que
QJ ~~, 1]'l~~81['9ENTE (Them/stocles Sampaio) - queremos, com determinação, evitar.

Pas§~~~@ @lQ Quero rapidamente, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, expor algumas preocupações que tenho diante
de lacunas que identifico nos procedimentos por nós
adotados para emendar a proposta orçamentári~.

Conclamo desde já o Congresso a se debruçar sobre
o tema e providenciar os ajustes necessários, se mi
nhas observa~es forem corretas. Nao podemos nos
omitir, nem ao menos protelar soluçOes, sob pena de
empreendermos uma perigosa volta ao passado, aos
tempos de Comissões de Inquérito e do descrédito.

No meu entender, a Instituiçao se expõe a riscos
poss/veis de serem evitados. Aqueles que passaram
pela Comissao de Orçamento ou acumularam signifi
cativa experiência nessa área têm importante contri
buição a dar para aperfeiçoar as atuais regras.

Hoje, o Relator-Geral é sublT1etido a intensas
pressões durante a elaboraçao de seu parec;:er, em
grande medida porque as normas relativas à apre
sentaçao de emenda's coletivas, em especial de ban
cadas estaduais, &ao equIvocas. No entanto, caso se
venha a constatar alguma impropriedade no Orça
mento, é sobre a pessoa do Relator-Geral que ,inevi
tavelmente recairio todas as acusações.

Portanto, os primeiros a se beneficiar de regras
melhores e mais claras serio os Relatores dos futu
ros orçamentos. Regras. precisas, vazadas na boa
técnica, expressarao com maior fidelidade o modo Ie- .
g/timo de intervençao do Legislativo na el~boraçAo do
Orçamento, orientario as consultorias nas avalia
ções de admissibilidade, oportunidade, resultados e
custos das atividades e projetos de iniciativa parla
mentar e preservarlo o Relator.
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Ora; uma daI intençOel que originalmente lev. da relevAncia de sua abordagem. Realmente, a pari-
rwn o CongreAa a élCrever a Resolução nA 2, de dade entre os Parlamentares é de suma importância.
1996 -democratizar oportunidades na elaboraçAo do Aqui 1')10 hé Parlamef1tares de primeiro, segundo ou
Orçamento-, pode vir a ser minada se os dispositivos terceiro escalA0, mas, sim, Parlamentares que foram
da citada resolução continuarem a ser interpretados eleitos da mesma forma, ou seja, pelo voto direto.
com excessiva ftexibilidade. Voltaria a existir no Con-. Portanto, todos valem a mesma coisa. O discurso de
gresso Parlamentares de primeira e de segunda cate- V. EX" é fundamental para que todos saibamos que
goria. elaboraçlo do Orçamento pelo Congresso Nacional

No passado, isso se devia ao fato de que alguns faz-se neceuéria justamente para que haja uma di8-
Parlamentares eram membros da ComissAo, outros, trtbuiçlo eqaitativa, de modo que todos os Estados'
nIo; e cabia aos relatores decidir acolher ou nAo as da Federaçlo e principalmente a populaçlo-mais ca-
emendas de seus pares. Pretendeu-se, com a distri- rente, a que mais representamos,~ atendidos. O
buiçAo ,utomática de limites individuais equivalentes, discurso de V. ex- confirma a idéiá de que, uma vez
resolver esses dois problemas. Ninguém coloca em eleito para este Parlamentp, todos temos o mesmo
dúvida a concepçAo atual. Se houver alguma crftica peso, o mesmo valor. ~ero que as palavras de V.
ao sistema, Será ao número de emendas individuais, ex- ecoem em todos aí recantos da República e que
insuficientes no caso de muitos Parlamentares, assim possamos fazer os ajustes necessários à execuçlo
como ao vàlor global, que desde 1995 nunca foi atua- orçamentária, a fim de que ela possa ser o mais com-
lizado. patlvel passivel com os anseios da população. Para-

Essas emendas individuais, hoje em número de benizo-o por suas idéias.
vinte para cada Parlamentar, devem ter caráter muni- O SR. IBER~ FERREIRA .:.. Agradeço a V. EX" o
cipal e com valor determinado para que a obra possa aparte, que, com muita honra, incorporo ao meu pro-
ser iniciada e conclurda no mesmo exercfcio. nunciamento.

Embora o espirito da resoluçAo seja o de dotar Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Odel-
cada Parlamentar com o mesmo poder de interven- mo Leio.
ção no Orçamento, reservando outras fatias da pro- O Sr. Odelrno Leio - Nobre colega Deputado
gramaçAo dos gastos federais para iniciativas coleti- Iberê Ferreira, quero, em nome da bancada do PPB,
vas, hé brechas na norma que permitem a contudo cumprimentá-lo e pedir para que sejam as suas as
desses objetivos. palavras do nosso partido com relaçAo a essa matê-

Da forma como hoje procedemos, Sr. Presiden- ria, sobre a qual V. ExA discorre com tanta sabedoria.
te, Srs. Deputados, nAo ternos a certeza de que evita- V. ExA, ilustre membro do PPB e ex-Relator do Orça-
mos a desigualdade entre os Parlamentares. mento nesta Casa, realmente conhece o assunto.

Hé margem para que se aprovem emendas co- Cumprimento-o também pelo brilhantismo com que
letivas formuladas de modo a habilitaros Pariamenta- honra esta Casa e seu Estado e pela forma como de-
res que as subscrevam a realizar, durante a execuçAo dica seu mandato ao povo brasileiro. Meus parabéns,
orçamentária, um número de intervençOes localiz. caro colega e ilustre amigo Iberê Ferreira.
das maior e mais dispendioso do que lhes permitiria o O SR. IBE~ FERREIRA - Agradeço a V. Ex- a
conjunto de suas emendas individuais. generosidade de suas palavras. .

Numa situaçAo hipotética, para exemplificar o Com prazer, concedo um aparte ao Deputado
mau uso de emendas coletivas, podemos imaginar a 'Naldemir Moka.
intervençao da bancada estadual no Congresso se O Sr. Waldernlr Moka - Nobre Deputado Iberê
fazendo preponderantemente por meio de subtltulos Ferreira, quero, antes de tudo, dar um testemunho
de caráter genérico, como, por ~xemplo, "melhorias pessoal: quando cheguei pela primeira vez à Comis-
urbanas" ou "saneamento" em determinado Estado, sAo do Orçamento e a este Parlamento, vi em V. Ex-
ou obras divisrveis, de forma que cada Parlamentar um dos Parlamentares que mais entendia do Orça-
venha definir a posterlorl, na etapa da execuçAo das mento, considerado - nlo só por mim, mas por mui-
despesas, de acordo com o número de participantes tos - um dos mais brilhantes Relatores-Gerais que
do colegiado, a localizaçAo dos investimentos. esta Casa jé teve. De forma que as palavras de V. EX"

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Moroni sIo por demais abalizadas. Quero solidarizar-me
Torgan. com V. ExA pelo discurso que faz sobre tão importante

O Sr. Moroni Torgan - Deputado Iberê Ferrei- tema e dizer que sou um desses, V. ExA pode contar.
ra, ao cumprimentar V. Ex- pelo discurso, quero dizer Precisamos nos reunir - nós, os Parlamentares, se-



A modalidade de aplicaçAo dos recursos trans
feridos do Orçamento federal - pelo Ministério, pelo
Governo do Estado ou pelas Prefeituras - passaria a
atenderàs conveniências polfticas do grupo de Parla
mentares, que é assegurar os três quartos da banca
da necessérios à aprovaçêo das emendas e indica
çOes. seo Ministro ou o Governador do Estado for um
aliado polftico, poderá ficara seu cargo a implementa
çIo das açOss; caso contrário, a escolha recairá nos.
Prefeitos de suas bases eleitorais municipais ou da
Capital.

A fafta de rigor na definição do objeto ou das
condiçOes de admissibilidade das emendas coletivas
estaduais tem conseqOências nefastas. As emendas

_coletivasdo um instrumento democrático que evitam
dlltorçOes e irregularidades quando todas as partes
envolvidas e Interessadas no processo elo ouvidas.

As reuniOss regionais se revelaram importantes
foro. do debate das prioridades estaduais. Mesmo
que nAo retomemos esse tipo de audiência pClblica, é
essencial que aos Governadores, Prefeitos de Capital
e à representaçAo da sociedade sejam assegurados
OS canais que lhes permitam manifestar as legftimas
demandas estaduais e locais que nAo vieram satisfa
toriamente contempladas na proposta do Executivo,
e que as respectivas bancadas se solidarizem com
essas necessidades.

Se a maioria dos Parlamentares da bancada de
cidir privilegiar suas bases eleitorais em detrimento
do- interesse comum, as proposiçOes por eles apre
sentadas podem distanciar-se dos projetos estrutu
rantes mais urgentes do Estado.

Aliés, uma sugestêo que poderia ser acolhida
para garantir os bons resultados dos trabalhos da Co
mlsdo de Orçamento é a de institucionalizar audiên
cias públicas com as bancadas, prévias à discussão
do relatório final em plenário, para que se tivesse co-
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bretudo os que estao hoje na ComissAo de Orçarnen- destinada ao Estado, se cada um dos representantes
to - e, a partir daf, reformular a sistemética da elabo- viesse a patrocinar uma emenda.
raçao orçamentária. Do contrário, como diz V. exa, Essa situação agrava-se quando consideramos
sefAo sempre dois momentos: o de felicidade, quan- que, além de dez emendas por bancada estadual, su-
do se consegue fechar o Orçamento, e o de surpresa, cesslvos'f)al'8Qeres ~IDinares'têmVt~biliZado outras- -
o de frustração, quando se anunciam os cortes. .- proposlçOes,p-~'enienaa,- éiíamadas de indi-
Cria-se toda uma expectativa entre os Parlamenta- caçOes, que podem abranger ~~Jnais.cinco-subtftulos
res. e, na maioria da vezes, nAo do executados nem do Orçamento. As indicaçOãs-d,evem também ser apro-
50% do Orçamento aprovado. É o meu aparte, Depu- vadas por três quartos ao menos dos Deputados e Se-
tado. . nadores que representam o Estado e apresentadas no

O SR. IBERê FERREIRA - Agradeço ao Depu- mesmo prazodas~ncIas. Assim, a maioria de quinze
tado waldemir Moka o aparte, que, com muita honra, em bancadas com Vinte ou menos Parlamentares po-
incorporo ao l'J1eu discurso. derIa comodamente partilhar a dotação suplementar

O valor final das emendas aprovadas de cada destinada ao Estado nas mE!smas condiçOes anterio-
Parlamentar passaria a dependerde manobras varia- ras.
das, e nAo da decido sobre o limite individual expres
so no parecer preliminar aprovado pela ComissAo de
Orçamento. O desembolso, por sua vez, dar-se-Ja
mediante o reconhecimento, pela unidade gestora,
da legitimidade da postulação do Parlamentar.

Mesmo sem desmerecer as despesas corno as
dO' exemplo acima, existe o risco de que essa situa
çêocontribua para a pulverização de recursos federa
is e de que ela e outras às quais me referir~i adiante
redundem em favorecimento de determinadosgrupos
ou bancadas e estimulem a corrupção.

Devemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, refle
tir mais atentamente sobre o fato de que nem o n"me
ro nem o valor das emendas coletivas apresentadas
guardam obrigatoriamente relaçêo com o nClmero de
Deputados eSenadores do Estado, nem com sua po
pulaçAo, e buscar para mais esse problema SOlUça0
de eqOidade. Enquanto nAo houver disciplinamento
mais rfgido para essa questao, a decido continu....
pertencendo aos Relatores, em particular ao Rei.·
tor-Geral, que movimenta o maiorvolume de recursos
para o acolhimento de emendas.

De plano, essa indefiniçAo potencializa distor
çOes inerentes à emenda de subtftulo genérico, pois,
quanto menor a representaçêo, maior o valor da
emenda que efetivamente pode beneficiar individual
mente o Parlamentar. Para além desse caso, as ban
cadas de Estado - cuja representaçêo é pequena 
podem ter outros incentivos a proceder de forma des
viante.

As bancadas estaduais podem hoje apresentar
dez emendas, que deverêo ser aprovadas por pelo
menos três quartos da represen~o do Estado nl
Cêmara e no Senado. Dessa maneira, maioria de dez
em bancadas com treze ou menos Parlamentare. p0
deria comodamente repartir a dotaçêo suplementlr
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Em não se procedendo assim, havendo mal-entendido substancial no inIcio dos últimos exerclcios, funda-
quanto às reais necessidades estaduais, o relat6rio, por mentado-em presumlveis desequiHbrios entre as re-
razões técnicas, s6 poderá ser alterado com dificulda- ceitas e as despesas. Entretanto, ao fim do perlodo
de, mesmo que as alterações sejam plauslveis e es- acatará consideráveis volumes de créditos adicionais
tritamente consentâneas com os critérios de acolhi- com recursos provenientes do excesso da mesma ar-
mento de emendas estabelecidos pelo Relator. recadação que parecia se frustrar nos meses iniciais,

Outra conseqOência inevitável do desvirtua- gerando acusações do Executivo de que o Congres-
mento dos mecanismos de alocação dos recursos pú- so superestima receitas.
btlcós, se ocorrer da forma que tememos, será o au- Basta lembrar que, em 1999, só o excesso de
mento do cemitério de obras inacabadas. O conflito arrecadação das receitas administradas pela Secre-
entre o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentá- taria da Receita Federal justificou a abertura de crédi-
rias, dando-se preferência à continuação das obras tos suplementares, no final do ano, de quase 9 bi-
em andamento e o desejo natural do Parlamentar no IhOes de reais. E para este ano, levando-se em conta
sentido de multiplicar as frentes de investimentos do os três primeiros meses da arrecadação, já apontam
PaIs, deve ser resolvido sem comprometer as prerro- projeções superiores aos valores previstos no relató-
gativas do Poder Legislativo. rio atual.

Devem prevalecer, .contudo, a racionalidad~ e o Temos de evitar que o estágio da execução or-
?~~ senso n~ssa matéria, de fo~ que .os projetos çamentária se preste a essas pressões ou dê mar-
iniCiados continuem con~tando obrigatOriamente ~a gem a irregularidades sobrepondo-se o interesse in-
pauta da bancada a partir do momento em que atln- dividual ao interesse público.
jam, digamos, 20% da realização, para que venham a
ser rapidamente concluldos. Medida dessa natureza Não chegarfamos, nesse ponto, a d~fender que
impediria que cada representação estadual, a cada o Orçamento ~asse a ter caráter m~ndat6no, na forma
ano, recomeçasse da estaca zero um penoso debate ~ue, com o bnlho. que lhes é pr6pno, o~em alguns
envolvendo interesses variados sobre a continuidade Ilustres Congressistas, como .0 Sr. PreSidente do Se-
de obras já iniciadas, ou a reorientação dos recursos nado Federal, Senador AntOniO Carlos Magalhães.
para novos empreendimentos que igualmente correri- Postulam a execução integral da programação
am o risco de não alcançar o fim. que consta da lei orçamentária. Na impossibilidade

Além da dispersão de meios, da proliferação de de ex~u~-Ia inteira~ente, o Poder Executi~o t~ria
obras inconclusas e do desvio de recursos das princi- que solicitar tempestivamente ao Poder LegislatiVO
pais necessidades estaduais a que já fizemos refe- autorização para o ca~celamento de determi.nadas
rência, temos medo de que outros vlcios do processo dotações. Esse mecanismo, com pequenas dlferen-
possam vir a contribuir para que o Orçamento conti- ças, é adotado nos Estados Unidos desde 1974,
nue a ser uma peça de ficção - usando a expressa0 quando se resolveu a queda-de-braço entre o Execu-
lamentavelmente consagrada, com a qual me debato tivo e o Legislativo federais em torno do controle do
descle que fui Relator-Geral do Orçamento. Orçamento.

Temos de acabar com esse jogo do faz-de-conta. Premida pelo tempo e até agora despreparada
O Congresso faz de conta que vota; o Presidente da Re- institucionalmente para a tarefa de cobrar a fiel exe-
pública faz de conta que sanciona; e a área econômica cução da lei orçamentária, a Comissão de Orçamento
do Governo faz de conta que executa, contingencian- não terá o cuidado de examinar, tanto do ponto de vis-
do o Orçamento. ta do desempenho financeiro do Tesouro Nacional,

Desacreditado e inseguro quanto às prioridades quanto legal, a aparente contradição entre a apura-
que elegeu, o Congresso continuará concedendo ao ção do excesso de receitas e a baixa execução das
Poder Executivo, no texto da lei, generosas margens dotações iniciais constantes em lei.
para abertura de créditos suplementares e para re- Alguns analistas enxergam ainda problemas na
manejamentos das dotações, mesmo que sejam ob- existência, na lei orçamentária, de programações ge-
viamente incompatlveis com as taxas da inflação bra- néricas classificadas como nacionais, pois apenas
sileira e com os aperfeiçoamentos das técnicas de es- durante a execução define-se a distribuição dos re-
timação de receitas e de fixação de despesas. cursos entre as Unidades da Federação. Essa defini-

Nesse passo, o Congresso continuará a abs- çao se dá a critério do Poder Executivo. Com isso sur-
ter-se de questionar os percentuais e os critérios do ge a possibilidade de uso dessa moeda como instru-
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mento de pressAo polftica sobre Parlamentares e go- zar as idéias que acabei de expor. Acreditamos ser
vemantes estaduais e municipais. urgente o estabelecimento de mecanismos que pre-

O Sr. Augusto Nard.e~ ':"" Permita-me um apar- servem a integridade moral das açOes da ComissAo
te, Deputado Iberê Ferreira? Mista de Orçamento do Congresso Nacional. E que

O SR. IBERê FERREIRA - Com prazer. sequer se cogite o retomo aos problemas registrados
O Sr. Augusto Nardes - Nobre Deputado Iberê num passado indesejável.

Ferreira, cumprimento V. ExA pelo excelente pronun- Muito obrigado, Sr. Presidente.
ciamento que está fazendo. Seu brilhantismo e capa- O SR. MARCOS AFONSO - Sr. Presidente,
cidade intelectual sAo especialmente demonstrados peço a palavra pela ordem.
na sua atividade como ~arlamentar nessa área. O SR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio)-
Suas sugestoes sAo bem-vindas a esta Casa e espe- Tem V. ExA a palavra.
ro possam ser acatadas por todos os Parlamentares,
já que V. ExAtem experiência e competência para tal. O SR. ~RCOS ~FON~O (PT - AC. Pel~

/lo ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presl-
O SR. IBERc FERREIRA - A~radeço ao Depu- dente, Sr- e Srs. Parlamentares, é com muita alegria

~do Augusto Nardes o aparte e o Incorporo ao meu que, no horário destinado ao Pequeno Expediente,
discurso... venho divulgar artigo de minha autoria, intitulado "O

Sr. Presidente, quero dizer que dessa forma es- Bom Combate" publicado no jornal página 20 do
tão criadas as condiçOes para os indesejáveis to- meu Estado o Acre '
ma-Iá-dá-cé, o balcão de negócios, a barganha, tão •. . . .
repudiados pela sociedade brasileira. Assistimos im- Outro dl.a, pro~n~os uma palestra para Jovens,
passrveis à transferência de poder para burocratas di- na AssembléIa Legislativa. sobre o m~ndo ~o ~raba-
versos, cujo exerclcio legItimo lhes exigiria conquistar lho. E o que nos chamou a atenção fOI a cunosldade
um mandato nas umas. E isso nAo ocorreu. Ou, em sobre o tema.
outros casos; teremos o Orçamento sendo executado Sem entrar em detalhes, sentimos que o Acre
por Parlamentares que tenham acesso privilegiado realmente está mudando.
aos gestores públicos. NAo faz muito tempo, uns vinte anos atrás, nos-

A altemativa mais sensata, da qual se cogita há sa .geração lutava contra uma ditadura que sufocava
algum tempo, é a designaçAo, pela ComissAo Mista, de qualquer sussurro de liberdade.
relatores para acompanharem o desempenho da arre- Naquele regime, nossas jovens aspiraçOes es-
cadaçAo da União e o destino dos recursos federais. O tavam voltadas para a resistência, para açOes efica-
Relator-Geral e Relator da receita do Orçamento pc- zas que restiturssem ao menos o estado de direito.
deriam, caso permanecessem na Co~issAo, ser o~ Apesar das imensas dificuldades que enfrentá-
encarr~~ad~sde~ tarefa no ano ~ulnte..Os crêdl- vamos, sablamos que um dia haverlamos de constru-
tos adlclonal~ ~nam melhor avall~os, eVltando-se ir uma nova potrtics, uma outra relação de poder,
que o Executi~o Ignore as emendas Jé aprovadas pe- onde o povo pudesse realmente participar e decidir
los Congressistas e formule quase um novo Orça- sobre seus caminhos.
mento só com crédito~ adicionais. . Podemos dizer que a nossa geração é vitoriosa.

Cabe lembrar amda os problemas surgidos, a Soubemos conviver com dificuldades', potencializar
cada quatro anos, com a nAo aprovação do Plano os acertos e continuar sonhando sempre.
:~~anual- PPA, antes da propqsta orçamentária do Conseguimos dar os primeiros passos na acr6-

. . . pole que nos dirigirá ao Partenon que guarnece a ra-
Ainda: a LDO p!'8vê que a Comissão de Orça- dicalidade democrática, a cidadania universalizada e

men~o avalie o cumpnme~to das meta.s de re~ultados a sustentabilidade tão necessárias em nosso PaIs.
fiscaiS nela fixadas e avalie os relatOnos pertinentes, . . .
submetidos trimestralmente ao Congresso. Com 'a . Com as liberdades p?,fticas, ~nsegUlmos orga-
aprovaçAo da Lei de Responsabilidade Fiscal, outras mzar nossas lutas, conquistar prefeituras e ganhar o
incumbências poderão ser assumidas pelo, Congres- Governo do Acre.
so na forma de controle externo, podendo 'se somar Este é o inIcio da nossa caminhada e sabemos
àquelas do Relator da Execuçlo Orçamentilria. que ela será longa.

Por fim, gostarramoa de sugerir a constituição O Acre convivia, e ainda convive, com proble-
de um grupo.de trabalho para formalizar essas e ou- mas sérios. Há bem pouco tempo, saúde. segurança,
tras propostas que, ouvida e$l Casa, possam viabill- ' funcionamento administrativo, nada funcionava.
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Em alguns momentos, quando a elite decadente Temos a consciência de que muita coisa precisa
acreana se reagrupava e se conservava mais um ser feita no Acre - foram tantos os anos de destrui-
tempo no poder, muitos duvidavam se realmente ha- çAo... Temos de gerar empregos, implementar um
veria, um dia, o tão sonhado "salto de qualidade". novo modelo de desenvolvimento econOmico, esti-

Ele veio. Surgiu por conta de alguns aprendiza- mular outra conduta ética, de conteúdo sadio e trans-
dos bem diffceis, como a convivência entre nós mes- formador.
mos, da esquerda. Sabemos que o nosso povo tem sido paciente

Depois, conseguimos entender que seria possl- porque confia em Jorge Viana, nos Parlamentares
vel construir um movimento maior que os nossos par- comprometidos com a democracia e na nossa equipe
tidos, capaz de impulsionar as mudanças necessári- de governo.
as. Esse movimento suprapartidário, amplo, conse- Dizem que a pele endurece nos embates das
guiu abraçar a grande maioria do nosso povo. Soube- grandes lutas. Pode ser que isso seja verdadeiro,
mos canalizar as esperanças que a sociedade tinha mas preferimos dizerque nossos coraçOes pulsam de
de se construir um Acre melhor, sem corrupçao, com modo mais forte quando percebemos que o povo está
um modelo de desenvolvimento inteligente, constitu- ao nosso lado, sabendo diferenciar a mentira da ver-
indo um governo que tivesse sua opçAo preferencial dade, dando coragem para seguir em frente.
pelos pobres, por aqueles que sempre estiveram à Por isso, quando jovens se reúnem numa noite
margem da cidadania; em suma, um governo demo- de quinta-feira para discutir o mundo do trabalho, ve-
critico, que garantisse a participação popular, a soU- mos que a nossa luta foi justa e que continuamos tra-
dariedade, o respeito ao Erário. vando o bom combate.

E essa vitória, óbvio, nos impõe um enfrenta- Muito obrigado.
menta. Sem ficar no maniquefsmo fácil e perigoso, O SR. ALB~RICO CORDEIRO - Sr. Presiden-
nós acreditamos que o mal só vence quando o bem te, peço a palavra pela ordem.
cruza os braços. O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)-

Portanto, a vitória da Frente Popular, com a con- Tem V. ex- a palavra.
duçao do companheiro Jorge Viana ao Governo, foi O SR. ALB~RlCO CORDEIRO (Bloco/PTB -
uma açAo pensada, refletida do nosso povo, que nAo AL. Pela ordem. Sem revisAo do orador.) - Sr. Presi-
suportava ~ais conviver com a corrupçao, o descaso, dente, o Governo Federal decidiu antecipara constru-
o desrespeito. ção de oito das quarenta terrnelétricas previstas para

O povo venceu a eleição de 1998. E esse dado, 2002. As obras deverêo começar em 2001. Alagoas,
histórico por sua profundidade, irrita muito aqueles que tem a maior reserva de gás dissociada de petr6-
que sempre estiveram no Estado fazendo estripulias leo no Pais, estava entre os estados em que seriam
com a coisa pública, que se achavam impunes e me- construf~~s termelétricas, mas foi exclufdo. Dizem
nosprezavam a reação da consciência cidadA do nos- que é porque nAo assinou mais um contrato de SlJb-
so povo. missAo a Pemambuco, que quer o gás só para ele.

Ultimamente, calúnias, mentiras e difamaçOes Sr. Preside\'l~e, solicito a V. Ex- que este pronun-
810 lançadas ao nosso Govemo com mais veemên- ciamento conste: nos Anais da Casa e peço exp.ea-
cia, exatamente por aqueles que nunca foram amigos çOes à PetrobraS:
d~ ho~estidade, da democracia e da probidade admi- O SR. PRE'IDENTE (Themfstocles SamP8Llo)-
mstrativa. De acordo com o Regimento Interno, V. ExA será aten-

Nossas famflias &ao atingidas pelas calúnias de dido.
pensamentos perversos e inconformados com a per- O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presi-
da do poder tAo útil no passado aos seus projetos dente, peço a palavra pela ordem.

" pessoais. O SR. PRESIDENTE (Themfstocles sampaio) -
Mesmo assim, percebe-se o alcance limitado Tem V. ex- a palavra.

desses ataques, logo respondidos pela sociedade O SR. NELSON MARQUEZELLI (BIoco/PTB -
com atos de encorajamento e desagravo. SP. Pela ordem. Sem revisAo do orador.) - Sr. Presi-

Nossos sonhos nunca cessaram quando éra- dente, uso esta tribuna para novamente cobrar do
mos caluniados na ditadura militar. Nêo seria agora, Governo a possibilidade de negociação com a citricul-
quando estamos com o povo no poder, que haverfa- tura brasileira, a qual se encontra em estado calarni-
mos de diminuf-los. toso. Mais de 70 milhOss de caixas de laranja já estio
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no chAo. A falta de encaminhamento nas negociaçOes vidade econOmica - em quase 50% - deve-se basica-
com a indOstria provavelmente acarretará perdas ao mente a três fatores: a exaustao do garimpo do ouro e
trabalhador, ao produtor e ao carreteiro. E com isso o da cassiterita, que propiciava grande circulação de ri-
PaIs perderá divisas tão importantes para a Nação. quezas; a implementação de polfticas ambientais glo-

É o que tenho a dizer neste momento. bais, que, sem considerar a atividade econOmica da
O SR. JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente, população local, inibiu a indústria madeireira e sus-

peço a palavra pela ordem. pendeu o crédito da atividade agrlcola, iniciada pelos
O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio) _ migrantes do Sul e Sudeste, que deram origem a um

Tem V. ExA a palavra. estado com projetos de colonização na década de 70;
O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL _ BA. Pela or- e a suspensão de investimentos. federais n~ in-

demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, fra-estrutura, cessando ~mbém a ml~ração e a Inter-
quero apresentar minhas condolências à famflia nação dos recursos traZidos pelos mlgrantes.
do Deputado Paulo Jackson, Parlamentar estadual No entanto, apesar da redução da participaçêo
da Bahia falecido na última sexta-feira, num desastre de RondOnia no PIB, nos últimos seis anos a exporta-
de automóvel. Embora no campo das idéias estivesse çêo direta aumentou em quase 50%, sendo elevada
distante de Paulo Jackson, lamento profundamente de 0,08% para 0,12%. É vardade que esses números
seu falecimento nesse trágico desastre. nAo consideram a exportação realizada pelo Pará,

Paulo Jackson, Parlamentar atuante que defen- São Paulo, Paraná ou outros ~stados,. m~s reflete
dia seus pontos de vista com determinação e vee- nossa r~sposta ao esforço n~c~onal, pnnclpalmen~e
mência, pertencia aos quadros do Partido dos Traba- se ~nslderarmos ~ue a paortlclpação de Rond~nla
Ihadores e muito engrandeceu a Assembléia Legisla- nas ImportaçOes foi. de 0,01 Yo em 199~. Quer dl~er,
tiva da Bahia. Encontrava-me em Portugal quando do exportamos no mlnlmo doze vezes mais do que Im-
seu passamento e do seu enterro, pois se em Salva- portamos.
dor estivesse teria comparecido. Então, é sinal de que estamos colaborando.

Sr. Presidente, com a anuência do nobre orador Não é por nossa causa, nem por nossos costumes,
Expedito Júnior, manifesto a minha solidariedade à nem por nossos hábitos de vida ou consumo, ou mes-
famrlia enlutada, e fica a saudade desse colega de mo por nossas necessidades de insumos que o Brasil
lutas. vive esse esforço de ajuste fiscal para pagar contas

Muito obrigado a V. ExA externas.
O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio) _ E, no atual Governo,. com o apoio da bancada

Será registrado o pronunciamento de V. ExA, de--acor- federal, estao sendo destinados recursos do Orça-
do com o Regimento. Esta Casa já se pronunciou a mento da União e da Sutrama à infra-estl\ltura do
respeito do falecimento do Deputado Estadual Paulo Estado, agora sob controle ambiental do zoneamento
Jackson, do Estado da Bahia. agroecológico. .

O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio) - Assim, com a contrapartida do Estado, o Gover-
Dando prosseguimento ao Grande Expediente, con- nador José Bianco deve dar prosseguimento a várias
cedo a palavra aô Deputado Expedito Júnior, do PFL, obras de infra-estrutura, sobretudo para a melhoria
que disporá de 25 minu~os na tribuna. da malha rodoviária, essencial para o desenvolvimen-

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Pronun- to do Estado. Inclui-se a pavimentaçAo asfáltica das
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'" e Srs. BR-429, 421 e 174. Teremos asfalto entre Presidente
Deputados, quero aproveitaro tempo deste pronuncia- Médici e o Municlpio de Alvorada D'Oeste; entre Ari-
mento para inforT(lar à Casa sobre a diffcil situaçAo por quemes e Monte Negro, no sentido de Campo Novo;
que hoje passá RondOnia, em conseqOência da irres- e também entre Vilhena e Julna.
ponsabilidadee dodescaso com que foi implementado No Municlpio de Ji-Paraná deve ser conclulda
o Programa de Ajuste Fiscal naquele Estado. uma ponte no Anel-Viário, e iniciada outra, entre os

É iJ:Tlportante, desde o inicio, trazermos alguns Rios Urupá e Ji-Paraná.
dados que não precisam de muitos comentários, pois Do mesmo modo, é essencial concluir a
falam por si mesmos. RO-010, entre os Municlpios de Rolim de Moura e

Em 1985, RondOnia respondia por 0,53% do Nova Brasilêndia D'Qeste, e reiniciar a pavirnentaçao
Produto Interno Bruto brasileiro, e em 1996 esse (ndi- da rodovia entre Ouro Preto do Oeste e Vale do Paral-
ce caiu para 0,29%. O decUnio desse indicadorda ati- so, já estando concluldo o asfalto entre Ouro Preto e
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Mirante.da Serra,.naquela importante região no cen- ental está conclulda, e recentemente foi aprovada na
tro do eixo produtivo do Estado. Assembléia Legislativa do nosso Estado.

São obras import~ntes,fepito, impresci~~fveis Há um prografTfcl de distribuição de calcário em
para um estado.c?m nltl~a vocação para a atiVidade convênio com as prefeituras e associaçOes rurais, e
agrlcola e extratlvl~ta, cUJos produtos são. exportados há incentivo à melhoria da pecuária de corte e leite,
~ara as outras regIões do Pais e o exterior, gerando piscicultura e produção de borracha e café.
riqueza e trabalho para os h:abitantes de Rondônia. T.ambém com d S fr t·S. ·fi . . li recursos a u ama, pra lcamen-

Ignl ~m ess~s o~ras, portanto, faCIlidade, conforto, te metade das prefeituras do E tad d .. á ._
economia, efiCIênCia e menores custos no escoamen- . s o a qUlnu m qUi
to do café do cacau do feiJ·ão e dos p"od t d .._ nas pesada~, tratores, patróls, pás-earregadeiras, reR

, . ' .. ,. u os a plSCI trcescavadelras e caminhões.
cultura, da pecuária e do extratlvlsmo.

Por outro lado com recursos do Banco Mundial O Sr. Pedro Wilson - Permite-me V. Ex'- um
, aparte?

e do Governo Federal no programa Planafloro, tam-· ,
bém com contrapartida do Estado, ainda neste ano o O SR. EXPEDITO JUNIOR - Pois não, Depu-
Governo Estadual pretende iniciar a pavimentação tado Pedro Wilson.
das estradas estaduais entre a BR-~64 e o Municlpio O Sr. Pedro Wilson - Deputado Expedito Júni-
de Urupá, entre o Municlpio de Colorado do Oeste e o ar, acompanho a luta de V. Ex'- pelo Estado de Rondô-
Municlpio de Cabixi e também a Rodovia do Café, no nia, um estado novo da Federação, mas já pujante, e
Municlpio de Cacoal. estou vendo que V. Ex'- faz uma série de considera-

Nunca é demais insistir que o desenvolvimento çOes sobre a ocupação daquele Estado, que fez ho-
de Rondônia, ou mesmo sua própria sobrevivência menagem ao grande Marechal Rondon. Mas Rondô-
econômica, depende essenéialmente das ligações ni~ é sempre G~aporé, é Guajará-Mirim, é o Rio Ma-
que tiver com os pólos consumidores de seus produ- delra, é a Madelra-Mamoré, é Porto Velho, é o lugar
tos. A colonização do Estado, nos anos 70, deu inIcio de.lndios, negros e brancos, de migrantes que estão
a um ciclo de desenvolvimento nunca antes pensado, forjando esse novo Estado da Federação. Quero sauR

mas de nada adiantará prodm.:ir se não houver como dar V. Ex'- e propor uma reflexão importante. Todos
escoar a produção para os centros consumidores. queremos a terra produtiva, mas queremos que o

Na área de transporte aéreo, recursos do Vale do Gu~poré e a estrada Madeira-Mamoré, por
DAC-Infraero vão melhorar os aeroportos de Pimenta exemplo, sejam sfmbolos não só para o turismo, mas
Bueno e Costa Marques, construir uma nova estação na lembran~ das pessoas que construlr~m o Es~do
de passageiros no Municlpio de Porto Velho, cujo ae- de Rondônia. E.o mesmo vale para o RIO Madeira e
roporto passa a ser internacional, e construir um novo pa~ os outros nos d.esse Estado, que tem extraordi-
aeroporto no Municlpio de Cacoal. nána reserva ecológica. Esperamos que o progresso

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, aqui é im- evidenciado em Vilhena, em Ouro Preto do Oeste, e~-
portante mencionar que, sozinho, nenhum Governa- fim, em t?do o Estado não ocorr~ à cus~a da destrui-
dor, por mais bem-intencionado, por mais inteligente ção da Vida, ~a natureza, d.o meio ambiente, porque
que seja, consegue muita coisa, pois num sistema de- senão destrulr~mo~ ~ própn~ homem. Parabéns, De-
mocrático de governo o Chefe do Executivo é apenas putado ~xpedlto JUnior. Saudo V. Ex'- e o Est~do de
uma peça de toda a engrenagem pollti,ra e adminis- Rondônia, a nova estrela da Federação, que milhares
trativa. de goianos também estão ajudando a construir.

Assim, é importante salientar que a Assembléia O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Muito obrigado,
Legislativa tem apoiado o Governador José Bianco e, Deputado Pedro Wilson.
além da contrapartida aos cOlrJénios, também alguns Como dizia, os municlpios adquiriram máquinas
programas de investimentos -<11) deseh '-"vidos pelo pesadas, tratores, patr6is, pás-carregadeiras, retro-
nosso Estado. escavadeiras e caminhões basculantes.

Tratores estão sendo adquiridos para serviços O Governo do Estado, portanto, está ativo - nin-
de recuperação de áreas degradadas em pequenas guém terá como negar.
propr!edad~s, com destocamento e mecanização, Ainda há poucos dias, o Ministro Rodolpho Tou-
para intensificar e concentrar "1 atl\lirl~~ :oc'1néimica, rinho, com os Presidentes da Eletrobrás e da Eletro-
preservando nosso meio ambiente. norte, Firmino Sampaio e José AntOnio, estiveram em

Uma segunda aproximação do zoneamento Rondônia para assinar atos importantes que assegu-
agroecológico na escala exigida pela legislação ambi- raram a instalação de termoelétrica com capacidade



Hoje, o Governo do Estado está sufocado, ape
sar da seriedade e correção com que o atual Gover
nador tem buscado o equillbrio fiscal. Não cometendo
qualquer ato que contribursse com essa situação;
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para gerar 430 megawatts e o inIcio do gasoduto de cial temporária do inIcio de 1995 a meàdos de 1998,
Urucu a Porto Velho. dando prejurzos mensais sob a administração de

Na regilto, essas obras só se comparam à Banco Central todo esse tempo.
abertura da BR-364, em 1960, no Governo Kubits- Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, a drvida
chek, e sua pavimentação, de 1982 a 1984, no Go- consolidada do Estado com a União- retira dos cofres
vemo Figueiredo. estaduais 11 milhOês e:SOO mil reais por mês, cerca

Aproveito, inclusive, a oportunidade para, em de 19% da receita Irquida. Havia, e ainda há lá, mais
nome do Governo e do povo de RondOnia, agradecer de 150 milhões de reais com empreiteiras e prestado-
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, através res de serviços e mais de 100 milhOes de reais em
do Ministro Rodolpho Tourinho, essas decisões que salários atrasados. Além disso, todas as empresas
asseguraram progresso e desenvolvimento para estatais apresentam débitos absurdos, e o volume de
RondOnia. Trata-se de decisOes que, sem dúvida al- precatórios é assustador.
guma, marcam o atual Governo Federal na história de O Governador Bianco enfrenta a situaçao: pro-
RondOnia. . moveu uma reforma corajosa que reduziu em mais de

Inicia-se também o ousado Programa Luz no 50% o número de secretarias e cargos de confiança,
Campo, que até o final de 2002 deve levar energia também em diretorias das poucas empresas que con-
elétrica a 80% de todas as propriedades rurais do tinuam em atividade. E apesar disso não viu outro ca-
Estado. minho senão a demissão de um terço dos servidores.

Mas, Sr. Presidente, ~ras e Srs. Deputados, ao Um terço dos servidores foi demitido. Imaginem
lad~ desse quadro ~e apoIo do Governo .Federal na os senhores o impacto polrtico e administrativo de
reallza~o de obras.lm~ortan~es em.rodovlas e no se- uma decisão dessa natureza. Houve muita repercus-
tor elétnco, RondOma ainda vive a dificuldade da poU- são contrária inclusive nesta mesma tribuna de onde
tica arnbie~t~1 global adotada na AmazOnia pelo Go- agora falo, ~as importante é salientar a coragem de
vemo b~~llelro, que nã.o pond~r:a qualquer adequa- tal decisão, por menos simpática que possa ser. É
ção à atiVidade eco~Omlca tradiCional de sua popula- nesses momentos que se revelam os grandes
ção, formad~ por mlgrantes do Sul.e do Sudeste. administradores, aqueles que não se deixam levar

Além diSSO, em conseqüênCIa do Plano Real, pela retórica ou pelo populísmo, mas tão-somente
restou uma situação de extrema dificuldade nas fi- pelo bem comum.
nanças es~duais, por causa da forma irres~onsáv~I, Também na receita do ajuste fiscal, com apoio
até mesmo Ilegal, pela ~~al o Programa de Ajuste Fls- do Ministério Público, o Governador Bianco procurou
cal de Longo Prazo foi Implementado pelo Governo aumentar a arrecadação, modernizando.a máquina
passado em nosso Estado. tributária. Mas, mesmo assim, apesar de todo o esfor-

Há u":, ano e quatr~ meses, q.uando? Governa- ço, não há como alcançar equilfbrio entre receita e
dor José Blanco assumiu o PaláCIO PreSidente Var- despesa e o déficit mensal continua.
gas, as drvidas consolidadas com a União somavam '
mais de 1 bilhão e 300 milhoes de reais, por causa N~s~~ quadro, a .bancada fed~ral tem procura-
dessa irresponsabilidade. Desse total, mais de dois do senSibilizar as a~t?ndades fe~erals para encontrar
terços originaram-se no âmbito do Programa de Ajus- uma forma de pO.Sslblhtar car~ncla no pagamento das
te Fiscal, ou seja, cerca de 880 milhOes de reais. parcelas das diVidas renegocladas ao apagar das lu-

Na realidade, praticamente não existiam, até o zes do Gover~o passado. . .
Voto do Conselho Monetário Nacional nll 162, de Sr, PreSidente, essas dIVidas foram renegocla-
1995, que abriu linhas de crédito na Caixa EconOmica das em condiç~es e~remamente desfavoráveis. ao
para socorrer os Governos Estaduais em dificuldade nosso Estado, ~ncluslve com assunção de débitos
devido ao fim das receitas inflacionárias. Foi quando que não lhe cabiam, enquanto o ex-Governador alar-
o Es~do contraiu dIvidas que não chegaram a 120 deava "apoi.o" p~ra a reelei~o, co~ a federalizaçã~
milhOes de reais, para pagar empréstimos feitos na da <?Oncesslonána de ~nergla elétnca para .obter ~I-
rede privada em 1995, salários e fornecedores em- nhelro, também no âmbito do Programa de Ajuste Fls-
1~6. ~

E desse total de 880 milhOes de reais, cerca de
660 milhOes de reais resultam do desastrado proces
so de liquidação do Banco do Estado de RondOnia 
BERON, mantido sob regime de administração espe-
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pelo contrário, como mencionei, tem tomado até atitu- cário com taxas de risco elevadas, com a Caixa Eco-
des impopulares para buscar o ajuste recomendado. nOmicaíº-:Banco do Brasil e o próprio Banco Central.

Não estou autorizado a afirmar, mas quero aler- Essa informaçãófoí fornecida ao Senado Fede-
tar as autoridades de Brasrlia e os Uderes nesta Casa ral ainda'em 1998, em avisos do Ministro da Fazenda
para o fato de que, se nao houver colaboraçAo na interino, Dr. Pedro Parente. S. ExA, nos Avisos n" 484
érea econOmica a respeito da exagerada e Jlegal e 753, de 1998, respondendo a requerimentos pe in-
soma de recursos que está sendo retirada de nosso formaçAo apresentados pelo Senador Em.ndes
FPE - quase 20% de toda a receita -, nAo restará ou- Amorim, encaminha oficios com esses esclareclmen-
tro caminhoao Governador Bianco que nAo a rnorató- tos do atual Presidente do Banco do Brasil, Paulo
tía. laghen, entao no Banco Central, responsável pelo

O Governador Bianco é uma pessoa moderada, programa de redução da presença do setor público
sensata. Certamente tudo tem feito e fará para evitar estadual na atividade bancária.
esse desfecho. Mas alerto o Ministro da Fazenda e o E agora, há poucos dias, na Comissao de
Secretário do Tesouro para o fato de que essa atitude Assuntos EconOmicos do Senado Federal, o Presi-
poderá se tomar necessária brevemente. dente Arminio Fraga, do Banco central, confirmou es-

Hoje, há ciência do que aconteceu na assunçAo sas infonnaçOes, explicando que o Banco de RondO-
pelo Estado dos passivos de suas instituições finan- nia foi mantido sob gestao do Banco Central por tanto
cairas sob regime de administraçAo especial tempo- tempo, depois de identificada a necessidade de sua
rária do Banco central e no refinanciamento de drvi- Iiquidaçêo, por causa de "pressOes poUticas".
das com a Caixa EconOmica. EntAo, por pressões poUticas, os administrado-

Esse passivo nasceu com o fim da receita infla- res do Banco Central deixaram de cumprir as normas
cionária, conseqDente do Plano Real, e era de 30 mi- do Decreto-Lei nA 2.321, de 1987, que regula o regi-
Ih08s de reais em fevereiro de 1995, quando o Banco me de administraçAo especial em instituições finan-
do Estado de RondOnia foi submetido ao Regime de cairas, aguardando eventuais iniciativas do Governo
AdministraçAo Especial Temporária, pelo Raet, do do Estado para eventual negociação da privatização
Banco Central. da instituiçao.

E as drvidas com a Caixa EconOmica, contrar- Verificamos, Sr. Presidente, que desde o infcio
deveriam ter feito o pagamento das obrigações da

das no Governo anterior, somavam 120 milhões de instituiçAo submetida ao regime de administração es-
reais, incluindo operações de última hora propiciadas pecial temporária do Banco Central, mediante o adi-
por modificações no Voto do Conselho Monetário Na- antamento previsto no art. gA do Decreto-Lei n1l 2.321 ,
cional na 162/95, para inserir na renegociação realiza- de 1987, que regula essa forma de administraçao, e
da ao amparo da Lei nA 9.496/97, para seu alonga- posteriores providências para o ressarcimento do va-
menta, com emissAo de trtulos do Tesouro. lar adiantado, sem quaisquer juros, depois de cessar

Ao final, nos contratos de assunção e refinanci- o regime. Ao invés desse procedimento normal, pre-
amento, hoje, esses débitos somam 880 milhões de visto na norma que regula a conduta do Banco Cen-
reais, e mais de 80 milhOss de reais já foram pagosI E trai nessa administração especial, tomaram dinheiro
a maior parte deve-se à administraçAo especial tem- das instituiçOes federais com juros elevados.
porária do Banco Central no Banco do Estado de E, a cada mês, renovavam esses empréstimos,
RondOnia. com o acréscimo dos valores referentes às despesas

No perfodo dessa intervençAo, informou recente- daquele mês e de empréstimos que faziam, muitos
mente ao Senado Federal o Presidente do Banco Cen- dos quais irregulares.
trai, Dr. Arminio Fraga, o passivo a descoberto da insti- Depois, deveriam ter obedecido ao art. 15 do
tuiça0, com valores conllOfidados, foi elevado de 70 decreto-Iei, que responsabiliza os administradores
milhões de reais para mais de 480 milhões de reais. pelo passivo a descoberto, e solidariamente quem te-

E, embora os administradores do regime espa- nha vInculo de controle, conforme valores circunscri-
cisl apontassem a liquidação e o saneamento tem- tos aos apurados nos balanços com base na data da
pestivo, a orientaçAo recebida foi aguardar iniciativas decretaçao do Raet. Ao invés disso, sendo o Estado
do Govemo do Estado para assunçAo dos passivos responsével por 78 milhões de reais, aprovaram con-
em negociação de eventual privatização da institui- trato de assunção do total do passivo da instituição
ção - enquanto o passivo a descoberto existente e o pelo Estado, inclusive os mais de 390 milhões de rea-
déficit mensal eram financiados no mercado interban- is adquiridos na gestao do Banco Central.
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Acontece, Sr. Presidente, que a Assembléia Le- OSR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio)-
gislativa do meu Estado apurou que esse contrato Tem V. Ex- a palavra.
nAo esté de acordo com sua autorizaçAo, dada ,na Lei O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela oro
Esta~ual.nA 7~7, de 1997, e, .exe.rcendo prerr~ativas demo Pronuncia oseguinte discurso) - Sr. Presidente,
constltuclo~als,. sustou .seus efeItos com a edlçAo de Sras e Srs. Deputados, inúmeras vezes ocupei esta
decreto leglslatlv~ pubh~do na semana passad~. tribuna para retratar a situaçAo e a realidade da ques.

A Assembl~la auton.zou. assunçAo de passIvos tio agrária brasileira, especialmente do pequeno pro-
na forma da MedIda Provlsóna nA 1.556-12, que nAo dutor rural e daqueles que ainda nAo conseguiram se.
compreende financiamento para extinguir instituiçAo quer um pedaço de terra.
sob regime especial, caso do Beron. Verificando a Ie- A' d ti' I F Ih d S P I
gislaçAo, a autorizaçAo para operaçAo dessa nature- In. a on ~m,. ao er o J~ma o a 8 • ~u ~
za apenas foi dada com alteraçAo introduzida na Me- constateI, na pnnCl~1 maténa de capa, que mmha...
dida Provisória nA 1.556-14, em setembro de 1997, preocupaçOes e mInhas abordagens .referentes ae
depois de editada a lei estadual que nAo foi modifica- setor nAo 810 ~eramente ficçAo, ou ~Ja, q~e ~s pro·
da ' blemas que atingem a questAo agrána brasileIra nAe

. sAo virtuais, mas, sim, reais.
A Assembléia também apurou que o refinancia-

mento de drvidas do Estado com a Caixa EconOmica A matéria demostra que o trabalhador do campo
foi contratado de forma diferente do que autorizou. ficou 5~% mais pobre no primeiro mandato do, presi·
Nesse caso, as Leis Estaduais~ 710 e 715/97 reme- dente FemandoHenrique Cardoso. Os dados 810 re-
tem à forma do Protocolo de Acordo de dezembro de ferentes a uma pesquiSa coordenada pela Profl
1996, onde 20% da amortizaçAo será realizada na Angela Jorge Correia, da Universidade Metodista de
privatizaçAo da concessionária de eletricidade esta- Piracicaba - UNIMEP. segundo o estudo, de 1995 a
dual, entAo federalizada nessa finalidade, e o restan- 1998 a proporçAo de pobres cresceu 7,2% no Sul,
te em trinta anos. Mas, no contrato, a amortizaçAo 4,2% no Sudeste - excluldo o Estado de SAo Paula-
dos 20% é em três anos. EntAo, nAo foi feita de acor- e 1,7% no Nordeste. No Pais houve um aumento de
do com a lei. 2, t%. O estudo revela ainda que, em comparaçAo a

Também foi verificado que o prazo de 270 dias 1981, a proporçAo de pobres em 1998 cresceu 5,1%
da autorizaçAO do Senado Federal para o contrato de nQ Brasil, sendo 11,1% no Sul e 13,3 % no Nordeste.,
financiamento da assunçAo das dividas do Beron ca- Os dados catastróficos referentes à situaçAo de
ducou antes de sua eficácia; que ficou condicionada à agricultor brasileiro nAo param por ar. Estudo ainda
eficácia do contrato de refinanciamento de dividas do em andamento mostra que a regilo Sudeste - exclui·
Estado, autorizado apenas em fins de 1999. E que, do o Estado de São Paulo - teve, de 1995 a 1998 (pri·
a~vés de termo aditivo, que nAo foi submetido ao meira gestAo de FHC), um recuo ainda maior na ren·
Senado Federal, essa operaçAo de financiamento da média do trabalhador, 21 ,2%.
para assunçAo das dividas do Beron foi implementa- Sr. Presidente, Sras e Sra. Deputados, o empa-
da com a correspondente emi$SlO de titulas do Te- brecimento do campo tem sido constantemente de-
souro, inclusive para pagamento dos valores adquiri- nunciado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais
dos sob gestAo do Banco Central. Sem Terra - MST e por outras entidades ligadas ~

EntAo, em face dessas ilegalidades, a Assem- questAo agrária e colocadQ como um dos fatores qUE
bléia Legislativa de RondOnia sustou os contratos, contribuem para o aumento dos conflitos agrários no
porque exorbitaram o poder regulamentar. NAo estAo Pais. No entanto, o Governo Federal, em vez de pro-
conforme aquela Casa autorizou. curar combater o problema com uma polltica agrlcola

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, no Esta- e creditlcia que atenda a real necessidade do setOI
do, é grande a expectativa no sentido de que a mis- agrário, proporcionando riqueza e renda ao trabalha-
sAo técnica do Ministério da Fazenda conduza a revi- dor do campo, tem adotado medidas Iibef1Jlizantes E
sAo dos contratos 'na forma de aditivos que abade- tratado a luta pela reforma agraria como caso de poU·
çam ao Decreto Lei nD 2.321, de 1987, e as leis esta- cia. Inclusive, trabalhadores rurais, vitimas do de-
duais. } semprego urbano e do empobrecimento do campo,

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional,
Muito obrigado. resqulcio da ditadura militar, que FHC costumeira·
O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço mente se vangloria de ter combatido, e por isso teria

a palavra ,pela ordem. sido obrigado a buscar exnió no Chile e na Europa.
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S~ Srs. Deputados, muito mais que dados, o movimento crescente, e o Govemo sequer recebe o
estudo nos mostra de forma cristalina e transparente comando de greve, para ao menos ouvir, negociar, di-
que o Govemo FHC tem-se revelado um verdadeiro alogar. Entretanto, em qualquergovemo democrático
fracasso para a maioria absoluta do povo brasileiro, o diálogo deve prevalecer sobre as divergências.
empurrando o Pafs para o caos social iminente. O que ocorre de fato é que há vários anos o fun-

Agora, o que muito me admira é que o Presiden- cionalismo nAo recebe reajuste algum. Enquanto
te Fernando Henrique Cardoso, recentemente, afir- isso, o Governo autorizou inúmeros aumentos nas ta-
mau, no XII Fórum Nacional, no BNDES, no Rio de rifas de telefone, energia elétrica, gasolina etc., que
Janeiro, que o Pais vai de "mal a menos mal". FHC recaem também sobre os orçamentos dos servidores
~AO deve ter~se referido ao ~rasil, porq~e, ao contrá- públicos. Por isso, o Govemo precisa reconhecer
no do que disse, o P~ls .val de mal a. ~Ior, conform~ como legitima essa greve, abrindo o processo de dis-
nos têm !evel.ado os mdlcadores SOCiaiS e econo~~- cussao, e nAo jogar o funcionalismo num processo no
cos e as ,"satlsfaçõe~ populares que crescem vertigl- qual só restará a radicalizaçAo. AI, o Governo vai di-
nosamente a .cada dia. .. zer que o funcionalismo público quer fazer baderna,

Sr. PreSidente, peço a V. EX- que autonze a dl- quer radicalizar e que ele nAo vai discutir dentro de
vulgaçA? deste pronun~jamento pejo prog~ma A Voz um processo de radicalização. Mas, ele é que aposta
do BraSil e pelos demaiS órgAos de comunlcaçAo da na radicalizaç!o, nAo reconhecendo o dever mais de-
Casa. mocrático de quem exerce o poder, que é o de race-

Era o que tinha a dizer. ber, dialogar e, acima de tudo, abrir o canal de negoci-
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a açAo.

palavra pela ordem. . Sr. Presidente, chamo a atenção desta Casa
O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio) - para o fato de que, se a greve cair na radicalizaçAo,

Tem V. EX- a palavra. os Uderes do Governo virão a esta tribuna dizer que
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. nAo aceitam a intolerância. Mas antes de dizer que

Sem revisão do orador.) - Sr. Preside~te, S~ Srs nAo aceitam a intolerência, eles deveriam cumprir seu
De~utados, está havendo no Pafs um clima de tensAo papel de mediadores e pressionar o Governo para
muito forte. TocIa vez que um Governo ou uma cam- que abra a negociação porque'é legitima a greve e é
pan~a eleitoral frustram e engana.m o povo, há um legitimo o direito de rei~indicar, consagrado na Cons-
~enti~n~ de ~straçAo que de~ls se ~xpressa em tituição brasileira. Digo a esses Uderes que, na polrti-
ImpaetênCla e clima de tensão s~clal mUito forte. . ca, a coerência nAo se mede pelo discurso, mas pelo

O Governo Fernando Hennque Cardoso mUito voto dado neste plenário e pelas práticas concretas.
tem contriburdo para isso. Primeiro, S. EX- joga o ....
MST numa encruzilhada, ao ressuscitar a Lei de Se- . . Outro dia, em se~máno realizado no BN~ES, o'
gurança Nacional para enquadrar seus lideres. Nes- ~lnlstro ~edro Malan dlBS:S que a que~tAo SOCial pre-
se clima, vários incidentes ocorreram, como o massa- clsa entrar na pauta, precisa ser conSiderada. ~stf! é
cre no Paraná e o vexame da festa dos 500 Anos do o momento ~equado para S. exA fazer do ~u dl~r-
Descobrimento, que envergonharam interna e inter- so uma prática concreta, rece~ndo o funclom:ahsmo
nacionalmente o Pars. Naquela festa, como sempre, em gre~e e pr~u~ndo o camln~o de negOCiação,
vimos a elite no banquete e o povo na exclusao. para eVItar a radl~'~açAo do ~ovlmento. Se ~I nAo

Mas o pior é que este Governo, ao invés de pro- ac:o~tecer, será a. umca alternativa que os servidores
curar diminuir a tensão social, tudo tem feito justa- publ~ terão para forçar o Governo a recebei- os
mente para aumentá-la. Agora, houve um massacre grevistas e conversar. . . .
contra funcionários pllblicos que estão em greve em Este Parlamento, por intermédiO de suas Lide-
São Paulo. No Rio de Janeiro, o Prefeito assinou de- ranças - em especial dos Uderes do Governo na Cê-
ereto dizendo que nAo poderia mais haver manifesta=: mara e no Senado -, tem a obrigação de forçar o Go-
çOes no Estado, criando o pretexto para depois auto- vemo a negociar e de- ser intermediário dos servido-
rizar atos de violência. res pOblicos, para abrir o diálogo. Sem diálogo, indis-

Nesse clima de tensAo social crescente, o Go- cutivelrnente ocorrerá a radicalização, e é lamentável
vemo Fernando Henrique, que reconhece legrtimo o que o Governo, em vez de dialogar, esteja tomando
direito de greve do funcionalismo, assegurado na um caminho que nAo é o que o funcionalismo deseja.
ConstituiçAo, faz de conta que nsda existe. Mais de O que o funcionalismo deseja é um reajuste salarial,
250 mil funcionárins públicos já estao em greve, num que é justo neste momento.
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O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR - Sr. Presiden- breza e a miséria com investimentos, com trabalho,
te, peço a palavra pela ordem. com emprego e com renda. Sabemos que o Brasil

O SR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio) - vive um fosso inacabável. Sabemos que há uma dis-
Tem V. ExA a palavra. tância imensa entre alguns que vivem na "surça" e

O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PFL - MG. outros que vivem na "India".
Pela ordem. Serp revisao do orador.) - Sr. Presidente, Assim, para que efetivamente o Govemo tradu-
S"'s e Srs. Deput~dos, os jornais de grande circulação za em fatos QJ discurso, creio que é fundamental- vol-
nacional veiculam hoje matéria relativa à preocupa- to a dizer, pedindo desculpas se me torno repetitivo -
çao do Governo quanto a algumas medidas que de- o fim da impunidade, a certeza da puniçao, e nao so-
verão ser adotadas nos próximos dias sobre o com- mente para pobres e negros, mas para todos aqueles
bate à violência e à criminalidade. que infringirem a lei.

Todos sab~mos que a sociedade brasileira vive Que aparelhemos e, sobretudo, qualifiquemos
em angústia permanente, com medo de sair às ruas. os agentes de segurança. A Uniao pode muito apoiar
Nao venho criticar medidas que sequer foram oficial e os estados, dotando-os dos recursos necessários
formalmente adotadas, mas apenas estabelecer al- para que os profissionais da segurança pública façam
gumas premissas básicas, para que o Governo, se treinamento e qualifiquem-se.
estiver efetivamente preocupado em apoiar os Esta- E mais, um combate vigoroso, atuante, utilizan-
dos no combate à violência e à criminalidade, faça-o do os recursos do BNDES nao para tirar empregos,
com eficácia e pragmatismo. mas para criá-los, apoiando a pequena e a média in-

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, é muito dústria, o pequeno e o médio agricultor. Ar, sim, Sr.
comum pessoas, e até juristas, dizerem que se com- Presidente ~ quem s~be? - o povo brasileiro poderá,
bate a violência com o aumento de penas. Mas nao mais uma vez, em vez de viver cercado de grades elé-
concordo. Acredito, sim, que, para combater efetiva- tricas, sair às ruas com tranqOilidade e, sobretudo,
mente a violência que está nas ruas e nos campos, o voltar para casa.
fundamental é combater a impunidade. E combater a O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,
impunidade significa certeza da puniçao. Nesse senti- peço a palavra pela ordem.
do, sim, a Uniao pode apoiar os municrpios e os esta- O SR, PRESIDEIt,jTE (Themfstocles Sampaio) -
dos. Tem V. EX- f2 palavra.

De outra forma, nao acredito também na criaçao O SR, AVEN~o~~ ARRU[)A (PT- PB. Pela or-
de novas polrcias. Ora, as policias hoje existentes es- demo Sem revisão do óJradDr.) - Sr. Presidente, Sr"...! e
tao carentes de equipamentos, recebem salários avil- Srs. Deputados, apre'~~ntei hoje um pedido para ins-
tantes. Dar acreditar que é preciso que o Executivo talaçao de uma Comi~são Parlamentar de Inquérito a
Federal apóie as polfcias estaduais, buscando do- fim de apur:ar as irregularidades na aplicaçao dos re-
tá-Ias dos equipamentos necessários para que cum- cursos do Fmldo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
pram sua funçao, seu dever para com a segurança Essa CPI é o instrumento adequado e necessário
pública. neste momento para que todas as aplicações do FAT

Mas, Sr. Presidente, acredito também que os sejam investigadas devidamente.
agentes responsáveis pela segurança pública preci- Esse fundo tem como patrimônio 47 bilhões de
sam responder quando extrapolam suas funções. reais. Trata-se, portanto, de muitos recursos que de-
Hoje, neste mesmo plenário, o nobre Deputado Sér- veriam ser aplicados na geraçao de empregos, na
gio Miranda, do meu , relatou um fato lamentável da qualificaçao profissional, enfim, para ampararo traba-
polrcia de Minas Gerais. Ihador, conforme sua denominação.

Assim, ao estabelecer essas premissas, Sr. Ocorre que o Fundo de Amparo ao Trabalhador
Presidente, Sras e Srs. Deputados, deixei para o final está amparando o proc'asso de privatização e os ban-
aquela que deveria vir em primeiro lugar. Uma violên- cos, que aplicam eSiS~S recursos não para gerar em-
cia machuca profundamente a sociedade brasileira, prego, mas para especular, inclusive no mercado fi-
uma violência está nas ruas, em todos os cantos: a nanceiro. Ele também está amparando algumas enti-
miséria, a fome e a pobreza. dades, como ONG e sindicatos, que estao substituin-

E pergunto aos nobres colegas: como se vai do o imposto sindical pelo FAT.
combater a fome, a miséria e a violência cortando no É claro, Sr. Presidente, que as irregularidades
Orçamento os investimentos exatamente na área so- apontadas, muitas já de conhecimento público, estao
cial? Não, Sr"" e Srs. Deputados. Combate-se a po- concentradas, em parte, nas Secretarias Estaduais



A automação certamente representa inestimá
vel avanço em diversos setores. Contudo, no caso em
pauta, precisa ser avaliado de forma cautelosa e pon
derada. O advento desta nova tecnologia, a catraca
eletrOnica, se não for sabiamente disciplinado, trará o
desemprego e o desamparo a milhares de famllias.

Mas não somente o prejulzo social foi avaliado
na audiência com o Sr. Ministro Francisco Dornelles.
Mostrando-se sensibilizado, o nobre Ministro levan
tou outro relevante ponto: ao subtrairmos do veiculo
de transporte coletivo a figura do cobrador, estarla
mos eliminando um importante agente social respon
sável, no interior do veiculo, pela manutenção da or
dem e da segurança.

t= o cobrador quem presta aos passageiros as
orientações gerais, evitando a comunicação com o
motorista; é o cobrador quem impede a entrada de
pessoas em trajes impróprios, a entrada de animais, o
uso de aparelhos de som em volume alto. Em suma,
Sr- e Srs. Parlamentares, é o cobrador quem faz va
ler as determinações legais que disciplinam a presta
ção e o uso dos serviços, zelando primordialmente
pela segurança e o conforto dos usuários e profissio
nais do transporte coletivo.

Sr. Presidente, também a alegação de que a re
dução dos custos decorrentes da automação benefi
ciaria o usuário não se justifica, pois não foram repas
sados ao passageiros na forma de redução das tari-
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de Trabalho. Mas existem também as chamadas par- O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PSDB - GO.
cerias nacionais. As centrais sindicais, as confedera- Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
ÇÕ8S e, evidentemente, algumas fundações recebem Presidente, S~ e Srs. Deputados, como já é do co-
esses recursos e, em vez de promoverem a formação nhecimento geral, asempresas de transportes coleti-
profissional, valem-se deles para um autofinancia- vos intermunicipais e urbanos estão adotando em
mento ou para outras finalidades que não aquelas seus velculos equipamentos automáticos de cobran-
previstas na legislação. ça de passagens, denominados catracas eletrOnicas,

t= claro que essa Comissão Parlamentar de alegando ser essa inovação no transporte coletivo de
InqUérito, por um lado, vai analisar os investimentos passageiros uma melhoria na prestação de serviços.
praticados pelo BNDES, pelo Preger, pelo Prenaf, ou- Para tratar dessa matéria, no dia 3 de maio últi-
tros instrumentos de geração de emprego, e também mo, juntamente com dez membros da Comisdo de
pelo famoso Planfor. Trabalho, de Administração e Serviço Público, fomos

Temos de exigir o máximo de transparência na recebidos pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho e
aplicação de recurso tão importante quanto esse. Emprego, Francisco Dornelles. Na oportunidade, ma-
Não podemos, sob pretexto de que estão existindo nifestamos ao Sr. Ministro o posicionamento da Co-
parcerias com entidades sindicais, deixar de fazer misdo de Trabalho desta Casa contrário à adoção de
essa investigação. catracas automáticas na cobrança de passagens em

Espero que a base governista, que se pronunci- Onibus urbanos e intermunicipais.
ou por intermédio do seu IIderdizendo que apóia essa A principal razão, Sr. Presidente, que nos levou
Comissão Parlamentar de Inquérito, colabore efetiva- ao Gabinete do nobre Ministro foi sem dúvida a manu-
mente para que possamos instituiro regime de urgên- tenção do emprego de cerca de 200 mil trabalhadores
cia para que os recursos do Fundo de Amparo ao Tra- que, da noite para o dia, viram-se substituldos no
balhador sejam corretamente aplicados. Trata-se de exercrcio de sua função por equipamentos eletrOni-
recursos muito importantes para o combate ao de- coso
semprego, uma das piores pragas que temos neste
momento. Não existe coisa pior neste Pars do que o
desemprego, que está atingindo todas as famllias,
que está efetivamente degradando a sociedade bra
sileira. E temos ar instrumentos importantes.

Esses recursos do FAT podem efetivamente ser
canalizados para gerar emprego, e não s6 no aspecto
da qualificação profissional. Inclusive, em diversos
instrumentos, a legislação já aponta para isso.

Portanto, Sr. Presidente, vendo que o L1der do
Governo se pronunciou na imprensa, ontem e hoje,
dizendo que de fato há interesse em fazer essa inves
tigação, esperamos que, tendo em vista que já existe
esse pedido, o Governo possa ajudar para, em regi
me de urgência, instalarmos essa CPI e apurarmos
até o fim.

Não me interessa se existem entidades sindica
is, nem se o BNDES terá de ser investigado. O que
me interessa é que os recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador sejam realmente utilizados para am
parar o trabalhador, e não bancos, sindicatos ou
quem quer que seja. Afinal de contas, é um dos mais
importantes instrumentos que temos de geração de
emprego e renda neste Pais.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Thehtlstocles Sampaio)
Tem V. ExA a palavra.
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fas. Houve beneficio? Se houve, foi restrito às empre- queria atingir o Ministro, queria atingir o meu partido,
sas e aos empresários, e não extensivo ao consumi- o PSDB.
dor. Fico preocupado. Fico preocupado, sim, porque

Ao analisarmos todas estas considerações, Sr. já vimos esse filme. Quem conhece Hist6ria, estudou
Presidente, o Ministro Francisco Dornelles manifes- um pouco, lembra-se das intransigências da SS na-
tou iniciativa de editar portaria determinando a obriga- zista, liderada entre outros pelo famigerado Dr. Goeb-
toriedade do fator humano no atendimento ao público bels, que batia, massacrava, matava aqueles que se
usuário do serviço de transporte. Além do motorista, opunham, dos partidos outros que ousavam reunir-se
seria necessária a atuação de um segundo funcioná- para exercer o direito, que na democracia é conside-
rio da empresa dentro do veiculo, prestando atendi- rado sagrado, de se manifestar. Se o rapaz, em vez
mentos diversos aos passageiros e zelando pela se- de estar apenas tentando expressar uma insatisfa-
gurança e pela ordem. ção, estivesse um pouco mais irritado, será que aten-

Trago este assunto aos meus nobres pares, em taria contra a vida do Ministro? O ovo podia ter ma-
apoio à deciSão do nobre Ministro Francisco Dornel- chucado seriamente o Ministro. Ou podia ter sido utili-
les, na expectativa de resolvermos, por meio de legis- zada uma faca ou algo mais contundente. Fica essa
lação ordinária, a obrigatoriedade da presença do pergunta para que seja respondida.
funcionário dentro dos ônibus onde houver sido im- Digo mais ainda. Quando cheguei, e a manifes-
plantado o recurso da catraca eletrônica para a co- tação acontecia, eram não mais do que meia dúzia ou
brança de passagens. dez pessoas se apresentando como do PSTU, parti-

Não se trata unicamente, Sr. Presidente, Sr"s e do que vive mais ou menos na semiclandestinidade.
Srs. Deputados, de preservar do desemprego e do Não entendi até agora a razão de ser desse partido,
desamparo milhares de chefes de familia. Buscamos mas, enfim, tem um registro. E de repente descobri-
também garantir à população humilde, que, principal- mos, pela mldia, que o agressor na verdade é filiado
mente nos grandes centros urbanos, depende do Oni- ao Partido dos Trabalhadores. Preocupa-me essa si-
bus coletivo para trabalhar, sustentar-se e exercer o tuação: a manifestação feita em nome do PSTU, mas
seu sagrado e constitucional direito de ir e vir, a pres- o agente agressor filiado ao PT! É estranho que as /i-
tação de um serviço de transporte de qualidade que deranças do Partido dos Trabalhadores não se te-
prime, acima de tudo, pelo seu conforto e sua segu- nham solidarizado com o Ministro, não tenham hipo-
rança. tecado sua solidariedade a n6s, do PSDB. Sou vi

ce-presidente estadual do PSDB, partido que, nas pa-
Era o que tinha a dizer. lavras do agressor, foi seriamente atingido. Tal situa-
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. .ção fere o principio harmOnico que deve existir entre

Presidente, peço a palavra pela ordem. os partidos pollticos no Estado Democrático de Direi-
O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio) - to, pelo qual o Ministro Serra, o Governador Mário Co-

Tem V. exa a palavra. vas e o Presidente Fernando Henrique tanto lutaram
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo- neste Pais.

co/PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, causa-me perplexidade esse si-
Sr. Presidente, Sr"..! e Srs. Deputados, venho de São lêncio do Partido dos Trabalhadores.
Paulo, especificamente de Sorocaba, onde ocorreu o Espero honestamente que aconteça algum tipo
episódio de agressão a um Ministro de Estado, a um de manifestação. Foi atingida, sim, a democracia; foi
Ilder partidário, a um cidadão de respeito, a alguém atingido, sim, o direito que qualquer cidadão tem de
que lutou para que fosse restabelecido o Estado de transitar livremente pelas ruas, em qualquer lugar
Direito neste Pais. neste Pais. E mais ainda, foi atingido o direito de o mi-

Tenho aqui os recortes de jornais que dizem que Iitante partidário dirigir-se a uma reunião do seu parti-
o estudante - aliás, ele é aqui menciGnado como Di- do, anunciada, não clandestina, ,com a participação
retor da União Sorocabana de Estudantes -, não fre- de mais de quinhentas pessoas. Foi ferido, sim; foi fe-
qoenta nenhum curso, nenhuma sala de aula, mas se rido, foi desacatado um Ministro de Estado de forma
apresenta como estudante e diz que vai fazer vestibu- violenta.
lar no final do ano para a Faculdade de Tecnologia de Da mesma forma como foi desacatado um Go-
Sorocaba. É estranha essa condição. Os jornais dis- vernador de Estado no exercrcio do seu mandato,
seram que o agressor não teve intenção e que foi um quando agredido na cabeça com um pau de bandei-
impeto de momento para atingir o PSDB. Ele não rola - não sei que bandeirola seguravam. Naquele
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momento, todo o Estado de SAo Paulo foi igualmente acesso regular ao pátio, e nAo possuem condições
agredido. sequer de se exercitar ou ter acesso ao sol.

É lastimável que a polftica brasileira esteja sen- Não há médico na Papuda. Para esses 1.300
do conduzida como está por alguns, hoje minorias in- presos não há médico. Existe eventualmente um mé-
significantes. Não tenho dúvidas de que se valem da dico cedido pelo Ministério Público, que faz um traba-
intransigência, da polftica raivosa que chega às vias lho voluntário em algumas horas durante a semana
de fato com os que não pensam da mesma maneira. para receber alguns casos, mas o Estado não dispõe
Repito: já vimos essas cenas no perfodo do nazismo; de médico ou de serviço médico para atender a uma
já assistimos a elas na época áurea do stalinismo, na populaçêo de 1.300 pessoas, várias delas soropositi-
antiga União Soviética. vas e com a doença AIDS já em estágio bastante evo-

Espero que nAo voltemos a presenciar epis6cli- lurdo. Outros presos, vários com tuberculose, estão
os dessa natureza no Brasil e aguardo a manifesta- sem tratamento. Há presos paralrticos em cadeiras
ção de repúdio do partido ao qual pertence o agressor de roda com escaras pelo corpo, sem qualquer aten-
do Ministro Serra. (Palmas.) dimento médico. Há presos que estão com problemas

O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, peço de saúde bastante graves.
a palavra pela ordem. Há um serviço de atendimento dentário. Segun-

O SR. PRESIDENTE (Themrstocles Sampaio) - do informações que nós pudemos colher com a Dire-
Tem V. EX- a palavra por cinco minutos. ção do estabelecimento, serviços normais de extra-

O SR. MARCOS ROLIM (PT - RS. Pela ordem. ção e obturação seriam gratuitos. Mas para tratamen-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. to de canal, para prótese ou para qualquer outro ser-
Deputados, peço licença para trazer a esta Casa naU- viço especializado, há necessidade de pagamento. E
cias do inferno. os presos pagam por esse serviço fazendo, por inter-

Na última quarta-feira, por volta do meio-dia, médio dos seus familiares fora do presfdio, depósitos
desloquei-me até a 121 Delegacia de Polrcia de Ta- na conta dos profissionais que os atendem. O que se
guatinga, cerca de 30 minutos distante desta Casa, e percebe, então, é que o serviço de atendimento na
pude presenciar a seguinte situação: 83 presos esta- área da saúde nAo é apenas precário. É inexistente.
vam amontoados em 6 celas, uma média de 15 pre- Mas há cobrança por serviços privados na área de
sos por cela. atendimento odontológico.

As celas são escuras e sem ventilação, e os se- Os familiares, quando visitam seus presos no
res humanos que lá se encontram amontoados têm Distrito Federal, precisam passar por um procedimen-
direito a apenas trinta minutos de sol a cada quinze to de revista. Essa revista, tal como é feita, é chama-
dias, oportunidade em que não têm o direito de cami- da de "revista rntima", que consta dos seguintes pro-
nhar pelo pátio, devendo permanecer sentados. Se- ceclimentos: os familiares são desnudados completa-
gundo o Delegado de POlreia, nAo há condições de mente - homens e mulheres devem ficar totalmente
garantir a segurança necessária para permitir que os nus -, e são obrigados a fazer flexões de frente, de
presos caminhem pelo pátio, ainda que por trinta mi- costas, a exibir o canal vaginal e o anus, para que os
nutos a cada quinze dias. agentes de segurança se certifiquem de que não es-

Mais de 90% daqueles presos são acusados de tão portando drogas. Pergunto: com base em que lei,
prática de delito contra o patrimõnio - casos de furto e em que norma legal agentes públicos desnudam se-
roubo. Conversei com alguns dos presos. Há um que res humanos para tratar da segurança prisional?
está lá há nove meses, aguardando julgamento por Alguns presos relataram que adolescentes e cri-
uma acusação de furto. Há nove meses ele s6 pega anças também passam por esse procedimento e
trinta minutos de sol a cada quinze dias. Todos eles suas roupas lhes são tiradas. Repito, Sr. Presidente:
são pálidos e têm a pele exposta a uma série de do- com base em que lei e em que norma podem fazer
enças, dentre as quais a sarna. Piolhos e chatos con- isso?
vivem com aqueles seres humanos naquelas celas. No Regimento Disciplinar do Presrdio da Papu-

Sr. Presidente, hoje pela manhA fui à Papuda e da está escrito que os presos poderão eventualmente
durante cinco horas permaneci em visitação àquele comunicar-se por cartas com seus familiares. Entre-
presrdio. Cerca de 1.300 presos estão lá neste mo- tanto, as suas cartas são censuradas, abertas e lidas.
menta. A lotação máxima é de 500 presos. O que nós Com base em que lei? Ou bem estou enganado ou a
pudemos presenciar foram cenas bastante seme- Constituição desta República estabelece a vedação
Ihantes. Um número significativo de presos não têm de censura à correspondência. Quando os Constitu-
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intes inseriram essa norma na Constituição não es- olhar para a cidade, de levar para lá a segurança que
creveram lá: está proibida a censura à correspondên- ela merece - e já.
cia, salvo para os presos; esses poderão ter suas car- Campinas é uma cidade que contribui com cer-
tas abertas e lidas. Não. Para eles existe também a ca de 8% a 10% do PIS nacional e cerca de 20% do
salvaguarda constitucional. PIS do Estado de São Paulo, mas não há segurança

Onde estão os representantes do Ministério PÚ- para as familias e os jovens. Campinas tem um dos
blico do Distrito Federal, que fazem visitas aos presí- mais altos índices de homicídios por 100 mil habitan-
dios, que sabem dessas normas e desses hábitos? tes, aproximadamente 58 homicídios por 100 mil ha-
Quantas ações civis públicas encaminharam na ten- bitantes. O Estado de São Paulo tem 49 homicídios
tativa de resolver esses problemas? por 100 mil habitantes; o Estado do Rio de Janeiro, 55

Será possível que seres humanos continuem homicídios por 100 mil habitantes; e o Estado de Mi-
sendo tratados dessa forma em plena Capital do nas Gerais, 8 homicídios por 100 mil habitantes.
País, ao lado d0 Parlamento da República, sem que O que acontece hoje em Campinas é uma guer-
haja qualquer fiscalização e ação legal daqueles que rilha urbana não declarada, em que os jovens, parti-
podem atuar concretamente? cularmente os de 14 a 21 anos, pagam com vida devi-

Quero, com breves palavras, manifestar de pú- do ao descaso com a segurança do nosso povo.
blico a minha indignação diante da situação que pre- Já colhemos cerca de 100 mil assinaturas de
senciei nessas duas visitas aos presos no Distrito Fe- campineiros que pedem respeito à sua própria vida.
deral e dizer que a Comissão de Direitos Humanos Solicitam ainda do Sr. Governador Mário Covas segu-
estará militarmente acompanhando esses casos, re- rança para garantir as suas vidas. É necessário que
portando-os às autoridades competentes, exigindo as aumentem o número de viaturas e os efetivos policiais
providências legais cabíveis. da nossa região? Sim. É necessária uma polícia equi-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - pada, a fim de termos inteligência que previna determi-
Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado nadas situações corriqueiras de chacinas e combata o
Dr. Hélio. crime organizado? Sem dúvida alguma. É importante

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem que o Poder Público Municipal também tenha posição
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sre e Srs. Depu- firme e decidida diante das situações de conflitos e dê
tados, esta manhã a cidade de Campinas legalizou o segurança ao nosso povo, encaminhe para setores
que legitimamente já vive: o caos da saúde. marginalizados socialmente da população equipamen-

Com a greve dos funcionários públicos munici- tos que possam mostrar que o Poder Público tem co-
pais - quero deixar claro, de todo merecida, já que mando e presença? Sem dúvida alguma.
não recebem salários dignos para atender às suas Assim, investindo no social junto às comunida-
necessidades -, houve paralisação do hospital públi- des mais carentes e dando segurança às pessoas
co da cidade. Isso, acrescido à greve igualmente jus- com homens e efetivos bem treinados, com viaturas
ta dos professores da Unicamp da área da saúde, re- policiais e armamentos adequados nas ruas, podere-
sultou na legalização do estado de calamidade públi- mos combater a violência urbana em ascensão em
ca em Campinas. Campinas e, principalmente, evitar que a população

Vivemos situação de desatenção quanto a ur- seja cada vez mais vítima dela.
gências e emergências. Há desassistência nos dife- Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, é o pedi-
rentes postos de saúde pública da cidade, principal- do que faço ao Governador Mário COifas: assuma
mente no único hospital público municipal. Convive- Campinas como ela merece.
mos com o crescimento do dengue em Campinas e Muito obrigado.
região. Inclusive há forte suspeição de que uma se- O SR. PRESIDENTE (Themístoc!es Sampaio)-
nhora de 50 anos de idade morreu de dengue hemor- Concedo a palavra pela ordem al1 nobre Deputado
rágico, o que significa dizer, Sr. Presidente, S~ e Srs. Oliveira Filho.
Deputados, um risco iminente de vidas humanas. O SR. OLIVEIRA FiLHO (Bloco!PSDB ~ PRo

Convivemos também com a calamidade pública Pela ordem. Pronuncia (') seguinte discurso.) - Sr.
na área da segurança. Há dez dias, mais de trinta en-Presidente, Sr'" e 81'S. Deputados, é 110m imenso pra-
tidades não-governamentais e este Parlamentar, re- zer que volto a esta tJibuna, deg~a \feZ para falar da
presentante da Frente Parlamentar por uma Cultura atitude responsável e exemplar tomsda por um con-
de Paz, encaminhamos em Campinas um grito de so- ceituado jornal na Paraná, Gm:~m d(jl Povo, que pio-
corro ao Governador Mário Covas, no sentido de neiramente em todo o Brasileiboliu de seus classifica-
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dos anúncios de vendas de órgãos para transplantes, digna atitude em defesa das nossas crianças e dos
demonstrando com esta atitude a absoluta conduta nossos jovens.
ética de respeito ao ser humano. Era o que tinha a dizer.

Esse jornal no dia 8 de maio do corrente publi- OSR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)-
cou, na fntegra, dando-me todo o espaço, projeto de Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
lei de minha autoria, que "prolbe o anúncio de ·acem- Rubens Bueno.
panhantes" e algo similar (profissionais do sexo) que O SR. RUBENS BUENO (PPS _ PRo Pela or-
oferecem seus programas pornográficos pelos classi- demo Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presiden-
ficados dos jornais. Ao tomar esta atitude, a direção te, S.... e Srs. Deputados, desde agosto do ano passa-
da Gazeta do Povo nem sequer pensou no prejurzo do a Petrobras suspendeu os trabalhos de perfuração
em relação às cifras que rendem esses anúncios ao do Rio Vará, que fica na região de Pitanga, cen-
jornal, lembrando-se em primeiro lugar da moral, dos tro-oeste do Estado do Paraná.
bons costumes e dos valores da famflia brasileira. Segundo a Petrobras, essa decisão foi tomada

Para minha surpresa ao ler a Gazeta do Povo devido à falta de recursos, de forma que a exploração e
de domingo, 21 de maio, deparei-me com uma gran- produção de gás no Bloco Bpar-10, naquele Municlpio,
de matéria jomalfstica intitulada: "Anúncios de 'acom- ficou dependendo de a estatal brasileira conseguir um
panhantes' são abolidos dos Classificados·. sócio. Só, então, poderiam ser retomados os referidos

Sr. Presidente, S.... e Srs. Deputados, sou since- serviços. Aempresa americana de petróleo Costal, ven-
ro ao dizer a V. Ex"" que não esperava outra atitude cedora da licitação feita no final do ano passado, será a
desse sério e competente jornal e faço questão de re- parceira da Petrobras nesse empreendimento.
gistrar nos Anais desta Casa as atitudes do seu Pre- Não obstante a falta de recursos, alegada como
sidente, Dr. Francisco Cunha Pereira Filho, que além motivo para a suspensão da perfuração do poço no Rio
de ser um homem idôneo, ético e defensor dos valo- Vorá, foram anunciados investimentos da Petrobras na
res da famflia é um profissional zeloso, totalmente Flórida Estados Unidos. Até o final do ano, a Petrobras, .
comprometido com o progresso dos paranaenses e Distribuidora (BR) deverá inaugurar, em parcena com a
um incansável batalhador das causas que tanto digni- Fittipaldi USA, trinta postos de combustfvel naquele
ficam aquele Estado. Tenho absoluta certeza de que paIs. Cada companhia vai participar do projeto com a
ele também, na condição de jornalista sério e compro- metade do valor do investimento, que irá totalizar, de
metido com a lisura da informação, foi um empresário acordo com as estimativas, 40 milhões de dólares.
da comunicação pioneiro em entender e atender os O mercado norte-americano não é a primeira ex-
objetivos do meu projeto de lei, mesmo antes de sua periência da Petrobras fora do Brasil. A companhia tem,
aprovação nesta Câmara Federal. Atendeu ainda os desde meados do ano passado, um posto rodoviário em
anseios dos vários leitores que solicitavam a retirada zarate, na Argentina, em parceria com a YPF, uma loja
desses anúncios dos classificados e que, tenho certa- de conveniência BR Mania e um centro de lubrificação
za, dentro em breve sumirá de todos os jornais do (Lubrax Genter) em santa Cruz de la Siena, na 801Ma.

nosso Pafs. Obviamente, o crescimento do setor de distribui-
Saibam, nobres companheiros, a atitude do Dr. ção é vital para a Petrobras, que, além de investir

Francisco Cunha Pereira Filho, além de ser a mais para fortalecer sua presença no mercado interno, pre-
sensata, incentivou-me ainda mais a continuar nessa tende ampliar sua participação internacional. A BR
luta em defesa dos valores da famflia. - distribui atualmente apenas cerca de 30% do com-

Recebi ligações das mais variadas partes do bustfvel produzido pela Petrobras e o restante é distri-
Pais de pessoas me apoiando, pedindo cópia do proje- buldo pelas companhias privadas. Entretanto, confor-
to e inclusive ligaçOes de colegas, deputados federais me salienta um dos diretores do sistema Petrobras, a
que me apoiarão nessa luta e também o especial apoio importação de derivados será liberada em setembro.
de um outro colega deputado que já passou por cons- Assim, grande parte das empresas distribuidoras
trangimento em seu ediftcio, por ter uma vizinha que, passará a se abastecer em outras fontes, gerando ex-
na condição de profissional do sexo, usa os cIas8i1ica- cedente de produção nas refinarias da estatal. Tra-
dos para seus anúncios, como tantos paranaen88S. ta-se, enfim, de fortalecer o papel da BR como braço

Aproveito o bom exemplo da Gazeta do Pevo e de distribuição da Petrobras. Em outras palavras, se-
conclamo a todos os jornais do Brasil para que, mes- rêo exigidos mais esforços do PaIs na tarefa de esco-
mo antes da aprovação desse projeto, tomem essa amento da produção local.



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 26943

Mas essa produção já está sendo prejudicada Naquele momento, na reunião de Uderes, o
desde o momento, por exemplo, em que foram sus- Deputado Aécio Neves se comprometeu a conversar
pensos os trabalhos de perfuração do poço do rio com o Governo. Ficamos na expectativa dessa aber-
Vará, no Paraná, justamente em Pitanga, onde já foi, tura, mas fomos surpreendidos com a decisão do
inclusive, detectada a existência de gás natural. Há Governo de não negociar porque estava havendo
quatro anos, a Petrobras perfura poços nas proximi- greve. Sua condição para conversar com os servidores
dades de Pitanga, tendo encontrado gás nos poços públicos seria a suspensão da greve.
de Barra Bonita 1 e 2 e no campo de Mato Rico. Vale Ora, Deputado Mendes Ribeiro Filho, a greve
ressaltar ainda que, para perfurar um poço, sao ne- está suspensa há cinco anos, visto que durante esse
cessários entre 5 e 6 milhões de dólares. periodo os servidores públicos nao tiveram reajuste de

Além das vantagens da utilização do gás natural salário. Se fosse por ausência de greve, já estariamos
e dos benefIcios econOmicos para toda a regiao, é im- negociando e discutindo uma pauta minima para re-
portante destacar esse projeto para a regiao norte do compor as perdas salariais dos servidores públicos de
Estado e receber o suprimento de gás natural que irá modo geral.
beneficiar Londrina, Maringá, Cambé, Rolêndia, Ara- Na realidade, o Governo tenta escamotear a po-
pongas, Apucarana, Jandaia do Sul, Mandaguari, siçao que assumiu desde a montagem do Orçamento
Marialva e Sarandi. votado no Congresso Nacional. O Governo impOs a

Nada justifica a paralisação das atividades em Pi- condição de reajuste zero para o salário do servidor. O
tanga desde o ano passado, em especial ao se atentar indicativo de LDO apresentado pelo Governojá aponta
para o fato de que a mesma Petrobras se declara com a continuidade do arrocho salarial em 2001, com zero
condiçOes de aplicar cerca de 20 milhões de dólares em por cento de aumento no gasto com pessoal.
postos de combustfvel nos Estados Unidos. Ora, se esse é o indicativo, significa que o Gover-

Concluindo, o que se espera é que o planeja- no nao está nem um pouco preocupado com a situação
menta estratégico da Petrobras nao se faça em detri- dos servidores públicos deste Pais e está apostando no
menta do Pais; o que se espera, principalmente, é desgaste e, cada vez mais, na quebra da qualidade, no
que se corrija a atitude de permanente subserviência esfacelamento do serviço público de um modo geral.
aos ditames do mercado externo, de modo que nao Na realidade, essa conduta trama contra as ca-
continuem sendo sempre prejudicados os interesses rências, contra as necessidades, contra a situação de
dos municfpios e estados brasileiros, cuja população, milhares e milhares de brasileiros que dependem di-
trabalhadores e contribuintes precisam muito mais retamente do Serviço Público Federal, por meio do
dos recursos da Petrobras do que o rico Estado da serviço prestado pelo INSS, do atendime!1to da Rece-
Flórida, nos Estados Unidos. ita Federal, do funcionamento do IBGE, que este ano

Muito obrigado, Sr.Presidente. está sendo muito utilizado por conta do censo, enfim,
O Sr. Themfstodes Sampaio, § 212 do de diversos 6rga~s públi~o~ des~e Pafs, do Ibama

artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca- que tem uma pOSição declsl~a e Importante na pre-
deira da presidência, que é ocupada pelo servação da f1~resta amazOmca. ~amentavelmente,
Sr. Michel Temer. Presidente. o Governo continua ~om ~ s~a pOSlçêO firme e obtusa

• de desga.star o serviço publico.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Aproveito a oportunidade para fazer um apelo a

Deputados, esta"Dos agu.ardan_do V. Ex!! no plenário. V. ExS, como Presidente desta Casa - eu diria até numa
Precisamos de mais onze presenças para iniciar a posição de magistrado, de condutor de diversos proces-
Ordem do Dia. Venham ao plenário. 50S -, para que estimulasse, a partir daquela decisão

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, tornada no Colégio de LIderes, a montagem de uma co-
peço a palavra pela ordem. missao por parte do Governo e que recebesse a comis-
. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI são dos servidores públicos, intermediada pelos Lide-

a palavra. res desta Casa, por parlamentares, para que obtivésse-
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or- mos, de uma vez portadas, o encontro.

demo Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, V. ExS foi Os servidores públicos estarão amanhã em Bra-
testemunha do pleito feito, na semana passada, pelos sma e no Pafs inteiro se manifestando. Devolvo ao
partidos de oposiçêo e compartilhado pelos LIderes da Governo sua proposta de suspender a greve para ne-
base-cre-apoio ao Governo em relação à abertura de ne- gociar. É importante que o Governo abra a negocia-
gociação com os servidores públicos federais. çêo, dispondo-se, de fato, a conversar com o servidor
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público. Talvez a partir dai seja posslvel negociarcom com os acordos coletivos e instituir a negociação co-
servidores públicos a suspensão do movimento, dian- letiva e a liberdade de negociação para permitir que
te de um indicativo de credibilidade de alguém que as partes pudessem d~logar. Faça o que eu digo mas
quer conversar. não faça o que eu faço! O Governo manda estabele-

Se verificarmos o histórico dessa negociação cer a livre negociação, mas, na hora de decidir, deci-
notaremos que estamos no sexto ano sem nenhu~ de por não negociar.
tipo de conversa, como se nada existisse. O Governo Sr. Presidente, gostaria de ouvir dos LIderes
não se dispõe sequer a receber as entidades repre- da base do Governo qual a perspectiva e o posicio-
sentativas do movimento dos servidores, inclusive namento sobre o assunto, para que montemos uma
pleitos de parlamentares desta Casa. Refiro-me ao comissão, intermediada pelos parlamentares, a fim
pleito do Deputado Aécio Neves, L1der do PSDB nes- de abrir uma negociação entre os servidores públi-
ta Casa, que conclamou o Governo para estabelecer cos e os Poderes desta Nação.
uma negociação, havendo, por parte do Palácio do Muito obrigado.
Planalto, uma negativa, o que impediu a consolidação
do mecanismo mais eficaz da democracia: o estabe
lecimento de esferas de negociação, Aliás, foi o Go
verno que nesta Casa disse ser necessário acabar

Partido Bloco

RORAIMA

A1ceste Almeida

Almir Sá

Salomao Cruz

P....ntes de Roraima : 3

AMAPÁ

Antonio Feijão

Eduardo Seabra

Fátima Pelaes

Preeentes de Amapi : 3

PARÁ

Babá

Jorge Costa

Nilson Pinto

Paulo Rocha

Renildo Leal

Preeentes de ParA : 5

AMAZONAS

Silas Câmara

P....ntes de Amazonas : 1

RONDONIA

Confúcio Moura

Eurrpedes Miranda

Expedito Júnior

Oscar Andrade

Sérgio Carvalho

P.....ntes de Rondonia : 5

PMDB

PPB

PPB

PST

PTB

PSDB

PT

PMDB

PSDB

PT

PTB

PTB

PMDB

PDT

PFL

PFL

PSDB

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PSDBIPTB

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB
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Partido Bloco

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL

João Tota PPB

José AJeksandro PSL PUPSL

Marcos Afonso PT

Nilson Mourão PT

Zila Bezerra PFL

Presentes de Acre : 6

TOCANTINS

AntOnio Jorge PTB PSDB/PTB

Darci Coelho PFL

João Ribeiro PFL

KátiaAbreu PFL

Osvaldo Reis PMOB PMOB/PST/PTN

Paulo Mourão PSOB PSOB/PTB

Presentes de Tocantins : 6

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PMOB/PST/PTN

Antonio Joaquim Araújo PPB

Cesar Bandeira PFL

Francisco Coelho PFL

Joao Castelo PSOB PSOB/PTB

José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB

Mauro Fecury PFL

Neiva Moreira POT

Nice Lobão PFL

Pedro Fernandes PFL

Pedro Novais PMOB PMOB/PST/PTN

Presentes de Maranhão : 11
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Partido Bloco

cEARÁ

Anlbal Gomes PMDB PMDBIPST/PTN

Antonio Cambraia PSDB PSOBIPTB

Eunlcio Oliveira PMDB PMDBIPST/PTN

José Unhares PPB

José Pimentel PT

Léo AlCântara PSDB PSDBlPTB

Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN

Moroni Torgan PFL

Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB

Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDBIPTB

Sérgio Novais PSB PSBIPCDOB

Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB

Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB

Pl'888ntes de C.ri : 13

PIAU(

Átila Lira PSDB PSDB/PTB

B.Sá PSDB PSOBIPTB

Ciro Nogueira PFL

Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN

Themfstocles Sampaio PMDB PMDBlPST/PTN

WelJington Dias PT

Preeentes de Piaul : 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL

Iberê Ferreira PPB

Lavoisier Maia PFL

Pl'888ntes de Rio Grande do Norte : 3

PARA(BA

Armando Abflio PMDB PMDBIPSTIPTN

AvenzoarArruda PT

Carlos Dunga PMDB PMDBIPST/PTN

Damião Feliciano PMDB PMDBIPSTIPTN

Domiciano Cabral PMDB PMDBIPSTIPTN

Efraim Morais PFL

Ricardo Rique PSDB PSDBIPTB

Pl'888nfes de Paraiba : 7



Maio de 2000

PERNAMBUCO
Clementino Coelho

Djalma Paes

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira

Joaquim Francisco

Joel De Hollanda

Luiz Plauhylino

Pedro Eugênio

Salatiel Carvalho

Preaentaa de Pernambuco : 9

ALAGOAS

Albérico Cordeiro

Joaquim Brito

Olavo Calheiros

Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas : 4

SERGIPE
Adelaon Ribeiro

Augusto Franco

Jorge Alberto

José Teles

Pedro Valadares

Presentes de Sergipe : 5

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PPS

PSB

PSB

PFL

PFL

PFL

PSDS

PPS

PMDB

PTB

PT

PMDB

PPS

PSC

PSDS

PMDB

PSDS

PSB
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Bloco

PSBlPCDOB

PSB/PCDOB

PSDB/PTS

PMDBIPSTIPTN

PSDB/PTB

PMDB/PSTlPTN

PSDB/PTB

PMDBIPST/PTN

PSDB/PTB

PSB/PCDOB

Partido Bloco

BAHIA
Claudio Cajado PFL

EuJácio SimOas PL PLlPSL

Félix Mendonça PTB PSDB/PTB

Geraldo SlmOes PT

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB

JalroAzi PFL

Jairo Carneiro PFL

João Leao PSDB PSOB/PTB

José Carlos Aleluia PFL

José Lourenço PFL

José Rocha PFL

Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB

Luiz Moreira S.Part.

Mário Nagromonte PSDB PSOBIPTB

Nelson Pellegrlno PT

Nilo Coelho PSDB PSOB/PTB

Paulo Braga
" PFL

Reginaldo Germano PFL

Saulo Pedros~ PSDB PSDBIPTB

Urslcino Queiroz PFL

Preeentea de Bahia : 20
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Partido Bloco

MINAS GERAIS

Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB

Cleuber Carneiro PFL

Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB

Edmar Moreira PPB

Eduardo Barbosa PSDB PSDBIPTB

Eliseu Resende PFL

Gilmar Machado PT

Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN

Hélio Costa PMDB PMDBIPSTlPTN

Herculano Anghinetti PPB

Jaime Martins PFL

José Milita0 PSDB PSOB/PTB

Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN

Lincoln Portela PSL PLlPSL

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Mário Assad Júnior PFL

Mário de Oliveira PMOB PMDB/PST/PTN

Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB

OdelmoLeao PPB

Olímpio Pires PDT

Osmênio Pereira PMDB PMDB/PSTIPTN

Paulo Delgado PT

Philemon Rodrigues PL PLlPSL

Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB

Roberto Brant PFL

Romeu Queiroz PSDB PSOBIPTB

Ronaldo Vasconcellos PFL

Saraiva Felipe PMDB PMDBIPST/PTN

Si/as Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN

Virgllio Guimarães PT

Vittorio MedioU PSDB PSDBIPTB

Walfrido Mares Guia PTS PSDB/PTB

Zaire Rezende PMOB PMDB/PST/PTN

Presentes de Minas Gerais : 33
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Partido Bloco

ESP(RITO SANTO

Feu Rosa PSOB PSOB/PTB

José Carlos Elias PTB PSOB/PTB

Marcus Vicente PSOB PSOB/PTB

Max Mauro PTB PSDB/PTB

Nilton Baiano PPB

Ricardo Ferraço PSOB PSDB/PTB

Pnt88ntes de Espfrito santo : 8

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PS08 PSDB/PTB

Ayrton Xerêz PPS

Or. Helena PSD8 PSDB/PTB

EberSilva POT

Femando Gonçalves PTB PSOB/PTB

lédio Rosa PMDS PMOS/PST/PTN

Jair Bolsonaro PPB

Jandira Feghali PCdoS PSB/PCOOB

Jorge Bittar PT

Luiz Sérgio PT

Marcia Fortes PSOS PSOS/PTB

Miriam Reld POT

Paulo de Almeida PPS

Paulo Feij6 PSDS PSDB/PTB

Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB

Rodrigo Maia PTS PSDB/PTS

Ronaldo Cezar Coelho PSOS PSDB/PTS

Rubem Medina PFL

Simêo sassim PPS

Vivaldo Barbosa por
P.....ntes de Rio de Janeiro : 20
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Partido Bloco

SAOPAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSBIPCOOB

André Benassi PSOB PSOBIPTB

Arlindo Chinaglla PT

AryKara PPB

Clovis Volpi PSDB PSOBIPTB

Corauci Sobrinho PFL

OeVelasco PSL PLJPSL

Dr. EviJésio PSB PSBlPCDOB

Dr. Hélio POT

Duillo Pisaneschi PTB PSDBlPTB

Jair Meneguelli PT

JoAo Paulo PT

José Dirceu PT

José Genolno PT

José Roberto Batoehlo POT

Michel Temer PMDB PMDBlPSTIPTN

Nelo Rodolfo PMDB PMDBlPST/PTN

Nelson Marquezelll PTB PSDBlPTB

Neutan Lima PFL

Paulo Kobayashi PSDB PSDBlPTB

Professor Lulzlnho PT

Ricardo Berzoini PT

Ricardo Izar PMOB PMOBIPST/PTN

Rubens Fur1an PPS

Salvador Zimbaldi PSDB PSOB/PTB

Sampaio Dória PSOB PSDBlPTB

Teima de Souza PT

Valdemar Costa Neto PL PLlPSL

Xico Graziano PSOB PSDB/PTB

Pl'Nlnfn de 810 Paulo : 29

MATOGR0880

Celclta Pinheiro PFL

Teté Bezerra PMOB PMOBIPSTIPTN

Wilson Santos PMOB PMOBlPSTIPTN

Pl'NlntM dellato Grono : 3
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Partido Bloco

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSBIPCDOB

Jorge Pinheiro PMDB PMDBIPST/PTN

Maria Abadia PSDB PSDB/PTB

Paulo OCtévio PFL

Pedro Celso PT

Wigberto Tartuce PPB

P....ntas de DIItrIto Federal : 6

GO~S

Juquinha PSDB PSDBIPTB

Lldla Qulnan PSDB PSDBIPTB

Norberto Teixeira PMDB PMDBIPST/PTN

Pedro Chaves PMDB PMDBIPST/PTN

Pedro Wilson PT

P....ntes de GoIáI : 5

MATO GROSSO DO SUL

JoAo Grandao PT

Marçal Filho PMDB PMDBIPST/PTN

Marisa Serrano PSDB PSDBIPTB

NelsonTrad PTB PSDBIPTB

Waldemir Moka PMDB PMDBIPSTIPTN

P....ntes de Mato Oroao do Sul : 5

PARANÁ

Affonso Camargo PFL

Airton Roveda PSDB PSDB/PTB

AJex Canzlanl PSDB PSDB/PTB

Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB

Gustavo Fruet PMDB PMDBIPSTIPTN

Irls Slm08s PTB PSDB/PTS

José Borba PMDB PMDBIPST/PTN

Luciano Pizzatto PFL

Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB

Márcio Matos PT

Nelson Meurer PPB

Oliveira Filho PSDB PSDB/PTB

Padre Roque PT

Rubens Bueno PPS

Santos Filho PFL
I

P....ntes de P.ll'li : 15
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Partido Bloco

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis PFL

Carlito Merss PT

Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN

Fernando Coruja POT

Hugo Biehl PPB

João Matos PMDB PMOB/PST/PTN

Raimundo Colombo PFL

Serafim Venzon POT

Presentes de Santa catarina : 8

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp POT

Augusto Narqes PPB

Caio Riela PTB PSDB/PTB

Darcisio Perondi PMOB PMDBIPSTIPTN

Enio Bacci PDT

Esther Grossi PT

Fernando Marroni PT

Fetter Júnior PPB

Germano Rigotto PMOB PMDB/PST/PTN

Júlio Redecker PPB

Luis Carlos Heinze PPB

Marcos Rolim PT

Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN

Osvaldo Biolchi PMOB PMDB/PST/PTN

Paulo Paim PT

Roberto Argenta PHS

Synval Guazzelli PMOB PMOB/PSTIPTN

Valdeci Oliveira PT

Veda Crusius PSDB PSDB/PTB

P.....ntes de Rio Grande do Sul : 19



O art. 111 do projeto diz:

Art. 1Q Ficam acrescidos à parte espe
cial do Decreto-Lei nQ 2.848, de 7 de de
zembro de 1940, Código Penal, os seguin
tes dispositivos que tipificam crimes contra a
previdência social:

E seguem os artigos do projeto.
Sr. Presidente, o projeto do Poder Executivo,

apesar de tratar de normas a serem inclufdas-no Có
digo Penal, de matéria de Direito Penal substancial,
Direito Penal material, portanto, e não de Direito Pro
cessual, estabelece normas relativas ao procedimen
to, dos arts. 311 ao"gll da redação original do projeto.

A questão que levantei na Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, durante a discussão
do projeto, foi acolhida pelo Relator, que excluiu do
substitutivo a norma de procedimento, como não po
deria deixar de ser.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Secre-
de presença registra o comparecimento de 256 Srs. taria da Mesa já está providenciando a distribuição.
Deputados. V. Ex4, que está inscrito para falar contra, quer

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se usar a palavra agora?
passar à apreciação da matéria que está sobre a O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi-
nesa e da constante da Ordem do Dia. dente, acabo de receber o avulso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB
_ 1 _ a palavra para fal?r contrariamente à matéria.

PROJETO DE LEI Nll 933-A DE 1999 O SR. JOSE ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
(Do Poder Executiv~) - MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras

e Srs. Deputados, minha primeira objeção a este pro
jeto é o fato de ele se encontrar em regime de urgên
cia, por solicitação do Sr. Presidente da República.

Não posso concordar, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, que um projeto que estabeleça normas penais,
e, portanto, esteja determinando o que é considerado
a última razão do legislador - estabelecer normas pe
nais - tramite ou seja votado em regime de urgência
numa Casa Legislativa.

Não é possível que se vote normas penais em
regime de urgência. Isso é incompatrvel com a natu
reza da própria norma penal. Não posso admitir isso.
Parece-me claro, neste projeto, que se está estabele
cendo tipos penais como forma de coagir pessoas a
determinada conduta. Isso fica transparente neste
projeto. Essa é a minha primeira objeção, Sr. Presi
dente.

A segunda objeção diz respeito à inserção, no
Código Penal, de normas específicas com relação a
crimes contra a Previdência Social, que poderiam ser
objeto de simples agravamento de crimes já existen
tes.

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei nll 933, de 1999, que altera o
Decreto-Lei nll 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal, mediante a tipifi
cação de condutas que constituem cri
mes contra a Previdência Social, e dá ou
tras providências; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
dade e técnica legislativa deste e das
emendas de Plenário e no mérito, pela
aprovação com substitutivo, deste e da
emenda de nll 7 e pela rejeição das dema
is, contra os votos dos Deputados Caio
Riela, Inaldo Leitão, Fernando Coruja,
José Roberto Batochio e José Antônio
Almeida; unanimente pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação das emen
das de nlls 3 e 5, nos termos do parecer
reformulado do Relator. As emendas de
nlls 2 e 4 foram rejeitadas contra os vo
tos dos Deputados José Genoino e Sér
gio Miranda. O Deputado Ricardo Fiúza
apresentou voto em separado (Relator:
Sr. Vilmar Rocha).

Prazo: 22-5-00.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos para discutir a matéria.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão sobre o pro
jeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
há avulsos do projeto. Procurei-os, porque estou ins
crito para falar contra o projeto, e não os encontrei en
tre os outros avulsos. Solicito a V. EX- que eles sejam
distribuIdos.



a correto seria antes da açAo penal, porque, em
assim sendo, estarfamos possibilitando àquele que
sonegou, àquele que fez apropriaçao indébita esta
belecer as condições previstas no § 211 quanto a admi··
tir a divida e parcelar o seu pagamento.

A nossa proposta era no sentido de suprimir o §
211• E chamo a atençAo do Llder do Governo, Deputado
Arnaldo Madeira, para que seja suprimido o § 211 ou
que apenas seja modificado o seu final, substituindo
"açAo fiscal" por "açAo penal".

Sr. Presidente, esse projeto deve ser aprovado,
pois trata de instrumento legal para o combate à cor
rupçêo, à sonegação e à apropriação indébita na Pre
vidência. E considero que sua não-aprovação tira a
credibilidade da Câmara quando esta critica o rombo
da Previdência, atribuindo-o à falta de uma adminis
traça0 rigorosa de combate à sonegaçAo e à apropri
açAo indébita.

As retificaçOes com vistas ao aperfeiçoamento
dessa lei ainda podem ser feitas. Prefiro fazer esses
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Mas, Sr. Presidente, embora signifique um mes contra a Previdência o acesso a informaçOes não
avanço em relação ao projeto original, isso não satis- autorizadas para efeito de sonegação, para o efeito
faz observaçOes outras, tratando-se de regras que di- de prática de crimes contra a Previdência.
zem respeito a determinados crimes especlficos. Só Chamo a atençao desta Casa para o seguinte:
caberiam em lei penal extravagante, não no Código sempre que se discute a crise da Previdência, nós, do
Penal. Além disso, já existe a Lei n1l 8.212, em vigor, PT, temos dito que a Previdência precisa adotar um
que estabelece delitos. Uma definiçAo melhor das pe- sistema de combate à sonegaçao, à apropriaçao in-
nas dessa lei ou o agravamento delas, se esse é o es- débita e à corrupção nela existente.
copo visado, resolveria o pr~ble~a. . Coerentes com esse discurso e por acreditar-

a que n~o se pode ~ cnar dificul?ade a~ss6na, mos que a responsabilidade por esse buraco não
àqueles que já estão o~ngados a aplicar a ~el, de ter deve ser dos aposentados, que, em função disso, não
que busc~r, ora no Código Pen.al, ora na le.1 extrava- recebem um salário melhor, não podlamos deixar de
gante, 1~lslaçAo sobre determinada. maténa. Então, manifestar a nossa posição favorável ao projeto.
este projeto não corres~nde ao apn~ramento que E ser favorável a esse projeto é uma questão de
se deve pr~te~der da legislação braSileira, votada no dignidade pública ante quem se apropria, rouba, so-
Poder Legislativo. . . nega, acessa informações para praticar crimes. Tra-

Por essas r~oe~, Sr. Pre.sldente, espec!aln:ten- ta-se da tipificaçAo no Código Penal de instrumentos
te em função da.pnmelra mencionada não se j~stifica legais para o combate a certo tipo de bandalheira
que se vote projeto que trata de normas penaiS, em existente na Previdência. Não entendo como esta
reg~me de urgência. É por isso q~e me manifesto con- Casa não o aprova inclusive por unanimidade.
tranamente à aprovação do p~ojeto. A nossa emenda que gostarfamos tivesse sido

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo aprovada na Comissão de ConstituiçAo e Justiça - e
a palavra ao Sr. Deputado José Genofno para falar a queremos submetê-Ia à apreciação do Plenário - su-
favor. prime o § 21l do art. 168, que diz:

O SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, § 2,Q É extinta a punibilidade se o agen-
respeitosamente, divergimos das criticas feitas a este te, espontaneamente, declara e confessa
projeto tanto na Comissão de ConstituiçAo e Justiça contribuiçOes, importâncias ou valores e
e de RedaçAo como agora em plenário. presta as informações devidas à Previdên-

Em primeiro lugar, porque considero que a Co- cia Social, na forma definida em lei ou regu-
missão de Constituição e Justiça e de Redação me- lamento, antes do infcio da ação fiscal.
Ihorou o projeto em pontos que discutimos de manei
ra detalhada ali, inclusive com a contribuição impor
tante do nobre Deputado José Antonio Almeida.

Considero também importante - quero deixar
claro ao Plenário - que o Partido dos Trabalhadores
tenha apresentado várias emendas na Comissão. Foi
acatada uma emenda da bancada do Partido dos Tra
balhadores que incidia sobre o § 3íl do art. 168, mas
achamos que o mais correto é a revogaçao do § 21l do
art. 168.

sra e Srs. Deputados, na verdade, de que trata
esse projeto? Estamos aqui tratando de apropriação
indébita, de permitir que o dirigente, o empregado
responsável pela instituiçao financeira ou bancária ou
o agente arrecadador, recebedor, repasse à Previ
dência Social as contribuiçOes que recolher. Isso é
apropriação indébita, isso é roubo. Quer dizer, ele re
colfié e não repassa.

O outro tipo de apreciaçAo que estamos fazen
do é sobre a sonegação da contribuição para a Previ
dência. E mais ainda, estamos prevendo nesses cri-



Art. 168 Apropriar-se de coisa alheia
móvel, de que tenha posse ou detenção:

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, e multa.

Como se não bastasse isso, Sr. Presidente,
existe a Lei nll 8.212, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui o plano de custeio e dé outras providências".
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aperfeiçoamentos, ainda que o projeto vá para o Se- E essa lei, na aUnea d do art. 95, jé prevê um crime
nado, a simplesmente encaminhar a sua rejeição. com a seguinte descrição trpica:

Portanto, no mérito, somos favoráveis a esse art. 95:' Constitui crime:
projeto de lei, que vem em boa hora - e demorou a (...)
ser aprovado no plenério da Cêm~ra dos Deputados. d) deixar de recolher, na época pró-
Agora, chamo a atenção das Lideranças do Go- pria, contribuição ou outra importência devi-
~erno para ~ e.menda q~~ apre~entamos, llno sen- da à Seguridade Social e arrecadada dos
tido de suprimir ou modificar o fmal do § 2 do art. segurados ou do público; (...)
168.

Muito obrigado, Sr. Presidente. . Po~ isso, Sr. Presidente, ~ão ~ejo necessidade
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- de. Ins~nrmos no ordenamento Jurfdlco penal um ter-

lar contra a matéria, concedo a palavra ao Deputado ce~r~ tlP~ ~:tando do mesmo assunto, com a se-
José Roberto Batochio. gUln e re aY""o:

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - Art. 168 - Deixar o dirigente ou empre-
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e gado responsável de instituição financeira
Srs. Deputados, examinamos o Projeto de Lei nll ou bancária ou de agente arrecadador ou
933-A, de 1999, que introduz modificações no Códi- recebedor de repassar à Previdência Social
go Penal brasileiro para, no Capftulo I, inserir nova as contribuições que recolher dos co~tribuintes

tipologia penal, especificamente aquela que se re- no prazo e na forma legal ou convenCionai:
fere aos crimes praticados contra a Previdência 50- Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cin-
cial. co) anos, e multa.

. Sr. Pr~sidente, esta iniciativa ~ do Poder Execu- Se aprovarmos o projeto de lei em discussão,
tlVO, e, mais uma vez, estamos diante de ~roposta haveré três normas penais de incidência sobre o
que utiliza o Direito Penal de forr:na de~agóglca, não mesmo fato. É claro que, de acordo com as regras
compatrvel com a estruturação Sistemática e metodo- de hermenêutica, a lei posterior revoga a anterior. É
lógica da nossa legislação penal. claro que, conforme as mesmas regras, em matéria

São freqUentes, cediças e - diria até - inflaci- de conflito ou concurso aparente de normas, a regra
onadas as iniciativas legislativas, sobretudo parti- especial afasta a regra geral: lex especialia derro-
das do Poder Executivo, no sentido de utilizar o Di- gant legem generalia.
reito Penal para fazer essa demagogia. Dir-se-ia Sabemos disso, Sr. Presidente, mas qual é a
que o projeto em questão se recomenda porque dá necessidade de termos essa inflação legislativa no
tratamento penal mais severo, mai~ rigor~so,. à~ue- plano penal? Não compreendo a razão, a necessi-
les que atentam contra as economias da institUição dade de "chovermos no molhado". Já temos um tipo
previdenciária. Seria isso uma verdade, Sr. Presi- penal que pune - e severamente - aqueles que se
dente? Estamos aqui, ao analisar o tex~o, co~tem- apropriam das contribuições previdenciárias, dei-
piando, por exemplo, a figura da apropriação Indé- xando de recolhê-Ias aos cofres previdenciários.
bita contra a instituição previdenciária, contra o Precisamos parar de fazer demagogia com a legis-
Instituto Nacional de Previdência Social~ Seria ne- lação penal. Esse é um ponto, apenas cortina de fu-
cessário incluirmos essa figura no eódlgo Penal, maça, show off, jogo de cena, simbologia para im-
onde já existe, no art. 168, um tipo penal que se re- pressionar a opinião pública e alguns setores do
fere exatamente à apropriação indébita? Ali o delito nosso Pafs.
é definido da seguinte maneira: Outra coisa: aos que defendem a necessidade

de punirmos mais rigorosamente esse tipo de ata
que ao patrimônio da instituição previdenciária e
aos Srs. Deputados, quero lembrar que no texto
dessa iniciativa legislativa existem duas causas de
extinção de punibilidade que não estão previstas na
legislação já existente, a que me referi ainda há
pouco.

Consta do art. 168, § 211, do texto que se está a
propor para modificar o Código Penal, o seguinte:
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O SR. AYRTONXER~ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, o
PPS, meu partido, inscreveu-me para vir à tribuna de
fender a aprovação do Projeto de Lei nll933, de 1999,
cujo avulso se encontra na primeira bancada do plená
rio da Câmara dos Deputados.

Esse projeto tem como objetivo tipificar como
crime algumas condutas que venham a atentar contra
o Erário Público, mais especificamente contra a Pre
vidência Social.

Não há como votar contra esse projeto. Poderi
am alguns dos Srs. Parlamentares argOir que, com o
desenvolvimento da sociedade, as penas - e isso nos
faz lembrar do célebre criminalista e economista Ce
sare Beccaria com sua inesquecfvel obra "Dos delitos
e das penas" - viessem a permitir um avanço socioló
gico comportamental, de modo que as penalidades
pudessem ser abrandadas.

No entanto, o que mais se tem verificado, sobre
tudo no tocante ao serviço público, é que dirigentes e
funcionários, servidores de maneira geral, atentam
contra o Tesouro e contra o patrimônio do trabalhador
com condutas até então não tipificadas na legislação
penal.

Esse projeto traz à luz novas condutas que pas
sam a ser tipificadas como crimes. Dou-lhes alguns
exemplos: apropriação previdenciária indébita e in
serção de dados falsos em sistema informatizado.

Pela primeira vez, um projeto tipifica condutas
criminais em ações que tenham por base a informati
zaçAo, base de dados, a modificação ou alteração
não autorizada de sistema informatizado, a sonega
ção de contribuição previdenciária, a divulgação de
segredo previdenciário, dano de sistema informatiza
do, quando se inocular um vfrus em sistema, por
exemplo, para evitar arrecadação pelo cofres públi
cos desse que é um extraordinário patrimônio do tra
balhador brasileiro.

Da mesma maneira, o uso indevido de sfmbolo
previdenciário: quem utilizar indevidamente marcas,
logotipos, siglas ou quaisquer outros sfmbolos utiliza
dos ou identificadores de órgãos e entidades da Pre
vidência Social. Falsificação de documento e outras
ações que passam a ser tipificadas como crimes.

§ 22 ~ extinta a punibilidade se o agen- Não devemos aprovar esse texto. Basta de de-
te, espontaneamente, declara e confessa magogia e de jogo de cena por parte do Poder Exe-
contribuiçOes, importâncias ou valores e cutivo.
presta as informações devidas à Previdên- Vamos votar contra a aprovação do projeto.
cia Social, na form.a d~finida em lei ou regu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
lamento, antes do Infclo da ação fiscal. lara favor, concedo a palavra ao Deputado Ayrton Xe

rêz.No § 1A do art. 337 do texto proposto há outra
causa de extinção de punibilidade.

Diz o seguinte o referido artigo:

Art. 337 .
§ 111 ~ extinta a punibilidade se o agen

te, e$pontaneamente, declara e confessa as
contribuições, importâncias ou valores e
presta as informaçOes devidas à Previdên
cia Social, na forma definida em lei ou em
regulamento, antes do infcio da ação fiscal.

E mais, se não bastassem essas duas causas
de extinção de punibilidade, que afastam a punição
daquele que atacou o Erário da Previdência, há ain
da o perdão judicial estabelecido no texto do Art.
168, § 311, que diz o seguinte:

Art. 168 ..
§ 311 ~ facultado ao juiz deixar de apli

car a pena ou aplicar somente a de multa se
o agente for primário e houver demonstrado
intenção de não voltar a delinqOir, desde
que:

I - tenha promovido, após o infcio da
ação fiscal e antes de oferecida a denúncia,
o pagamento da contribuição social previ
denciária, inclusive, acessórios: ou

11 - o valor das contribuições devidas,
inclusive acessórios, seja igualou inferior
àquele estabelecido pela Previdência Soci
al, administrativamente, como sendo mfni
mo para ajuizamento de suas execuçOes fis
cais.

Nesse texto, está se dando com uma mão e
retirando com a outra. Criam-se novas figuras delitu
osas, mas se introduzem causas extintivas de puni
bilidade e perdão judicial, tomando absolutamente
ineficaz a proposta de agravamento da situação da
queles que comentem crime contra a Previdência
Social.

É preciso, Sr. Presidente, SI""" e Srs. Deputados,
deixarmos de fazer demagogia com a legislação pe
nai no nosso Pafs. O que temos já é suficiente para
punir aqueles que se apropriam dos recursos da Pre
vidência Social.
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A sociedade é violentada a cada dia pelo noti- tão os sonegadores deste Pais? Na cadeia? Isso não
ciário, que se especializou em divulgar fraudes de so- acontece.
mas expressivas, astronômicas e fantásticas contra o Na verdade, quando o Governo envia mais um
Erário e a Previdência Social. projeto a esta Casa disfarça a questão principal, que

E nada mais razoável que essa lei venha para é a aplicaçao de leis já existentes, a fim de novamen-
proteger o que é da sociedade, de todos; enfim, o pa- te chamar a atenção para o problema de maneira sim-
trimOnio público. bólica.

Sr. Presidente, essa lei que vai introduzir essa No nosso entendimento, o projeto apresenta
modificação que, na minha opinião, vai ao córtex do inúmeras impropriedades. Queremos destacar algu-
problema, tem de ser divulgada formalmente, no Diã- mas, que são objeto de nossa emenda. A principal
rio Oficial. Além disso, é preciso também preparar- delas diz que o projeto prevê penas para os funcioná-
mos os funcionários públicos e qualificarmos aqueles rios que divulgarem dados sigilosos, e prevê também
que trabalham em empresas sob terceirização; afinal severas penas para funcionários da imprensa que di-
de contas, eles também serão alcançados pela letra vulgarem dados obtidos de forma i1rcita.
da lei, para que não venhamos aqui a inculpar algu- Ora, sabemos que os devedores da Previdência
mas pessoas que, por desconhecimento, até por são protegidos neste Pais por inúmeros dispositivos
boa-fé, venham a cometer esses illcitos penais, sem- legais. Entretanto hoje, tendo justa causa, nós propo-
pre com as penas elevadas e agravadas que constam mos em nossa emenda que se houver justa causa
desse diploma legal. não haverá penalidade para o funcionário. Dal os da-

O PPS diz "sim", e pede aos Srs. Parlamentares dos poderão ser. divul~ados. E nós queremos, sim,
que votem a favor da aprovação do Projeto de Lei nll que os dados sejam divulgados, porque os sonega-
933-A, de 1999. dores do Pais precisam ser conhecidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Para fa- . Queremos tam~ém que haja possibilidade de a
lar a favor concedo a palavra ao Deputado Fernando Imprensa dar conhecimento à populaçao em geral de
Coruja. ' quem s.onega neste Pais, desde que, é claro, motiva-

o SR. FERNANDO CORUJA (PDT _ SC. Sem do por justa ca~sa. .
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos inscri- . Neste projeto entende~os que e~tamo~ ~nando
t t I t d P . t d L . II 933 PDT a Lei da Mordaça para os cnmes prevldenclános, ou
.os para ~ ara avor o rOje o e el n ~ o a Lei da Mordaça Previdenciária. É mais uma forma
Irá encaminhar o voto favoravelmente ao projeto. de fazer com que não haja divulgação dos nomes da-

Antes da votação e ;}a concl~s~o, que~emos queles que realmente são sonegadores no Pais.
ch.amar a ate~ção de V. Ex- ~ara as In~~eras Impr~- O ilustre Relator do projeto revoga os §§ 32 e 42

pnedades eXistentes no projeto e soliCitar o apoIo da Lei n1l 8.212, a qual prevê penalidades para os cri-
desta Casa para algum~s. emendas qU,e fizemos, no mes aqui mencionados. É nesses parágrafos que a
total de onze, com o objetivo de aperfeiçoá-Ia. lei define os agentes responsáveis por tais crimes.

A primeira idéia levantada pelo Deputado José Com a retirada dos agentes, o ilícito penal pode cair
Roberto Batochio é a de que estamos neste Pais tra- na inocuidade, já que a lei exige, para o tipo penal, ca-
tando as coisas públicas com a idéia de que a penali- racterização plena.
zação poderá resolver os nossos probl~mas sociais. Chamamos a atenção de V. Ex~_para a possibili-
Isso ~a.o é verda~e. Esse pro~esso de lei e.de ordem, dade de que é facultado ao juiz deixar de aplicar a
que Imita .em mUito o procedimento am~ncano,. nao pena, ou aplicar somente a pena de multa, se o agen-
tem solu~lo~ado nenhum plano no BraSIl. É mais ou te for primário, desde que tenha promovido, após o
me.nos a Idéia d.e algun~ programas populares de te- inicio da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia,
levls~o e de rádiO que dizem que para tudo tem de ter o pagamento da contribuição social previdenciária, in-
cadela. clusive acessórios.

Quando penalizamos a conduta social e a Percebemos que há uma discussão no plenário
transformamos em fato trpico delituoso, muitas vezes para que se substitua ação fiscal por ação penal. Ora,
nós nos esquecemos de resolver o problema, e não é como se estivéssemos dizendo, a cada instante, em
acreditamos que a penalização ou a exacerbação da se tratando de lei dessa natureza, que se o individuo
penalização possa resolver os problemas do Pais. cometer crime - neste caso, trata-se de crime formal,

Já temos leis suficientes no Pais que permitem de mera conduta, portanto já tipificado no momento
a prisão de sonegadores. Queremos saber: onde es- da conduta - e se ele pagar, antes de iniciar a ação



Entendo, Srs. Deputados, que devemos discutir
esse projeto e trabalhar para a sua rápida aprovação,
a fim de concluirmos essa inovação na legislação bra
sileira, o que nos permitirá consolidar de forma ade
quada uma legislação de combate a esses delitos li
gados às novas tecnologias.

O mundo inteiro está sofrendo esse tipo de
problema, não somente nós e a Previdência. As
empresas, especialmente aquelas ligadas à Inter
net, que movimentam hoje valores astronômicos,
bilhões e bilhões de dólares, nas bolsas de valores
internacionais, acabam, mesmo com todo o c:;uida
do e com toda a proteção tecnológica, sendo invadi
das por elementos perniciosos ao sistema eletrôni
co, ao comércio eletrônico, ao sistema de informa
çOes via Internet, os quais prejudicam os sistemas e
causam danos extremamente graves aos bancos
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fiscal, ou mais precisamente agora, como se deseja, çOes tecnológicas, mormente aquelas decorrentes do
a ação penal, ele ficará excluldo do ato iJfcito. uso da informática.

Não estamos aqui diante do arrependimento efi- O texto cria novas figuras penais ampliando o
caz que se dá quando não se tratar de crime mera- universo de condutas reprimidas pela legislação.
mente formal. Nós, na verdade, cada vez mais prote- Entre as novidades trazidas o projeto pune, com re-
gemos o sonegador. Ele pode não pagar, ele sonega clusão de 2 a 12 anos, o chamado peculato eletrônico
e, no instante em que é denunciado, volta atrás, faz que consiste na inclusão de dados falsos, alteração
um parcelamento e paga, substituindo a pena pelo ou exclusão de dados corretos do sistema visando
pagamento. vantagem iUcita para si ou para outro.

Portanto, nosso voto é favorável ao projeto, por- Além disso, o projeto penaliza a divulgação de
que, embora o achemos inócuo, não queremos que o informações reservadas, constantes de bancos de
Governo diga que o PDT o impede de obter instru- dados, pune a falsificação de documentos destinados
mentos eficazes para penalizar sonegadores. Não a fazer prova para obtenção de beneficios e alarga o
queremos ser responsáveis pela impunidade de ne- conceito penal de funcionário público, incluindo entre
nhum sonegador. Queremos, sim, que o Governo eles empregados de empresas prestadoras de servi-
exercite essa função e, portanto, vamos lhe conceder ço, contratada ou conveniada para execução de ativi-
mais este mecanismo, que irá se somar a tantos dade tlpica da Previdência. É importante discutirmos
quantos já existam, para que puna, seja por meio do essa questão, pois esse projeto visa adequar efetiva-
Poder Judiciário ou do próprio Executivo, os sonega- mente a nossa legislação a essa nova tecnologia.
dores do Pais. Os hackers estão invadindo sistemas de Ban-

Era o que tinha a dizer. cos Centrais de determinados parses e sistemas pri-
O SR. JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, vados, alterando e transferindo recursos de contas

peço a palavra pela ordem. bancárias, produzindo vlrus que contaminam e des-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Tem V. ExA troem dados dos mais diversos tipos,

a palavra. . A aprovação des~a lei,é ~xtre~amente neces-
O SR. JULIO SEMEGHINI (BI IPSDB _ SP séria para que nã? haja mais Impumdade; par~ que

. OCO.' não tenhamos mais concessão de aposentadorias a
Pela ordem. Sem reVisão do ora~or,) - Sr. Preslden~e, mortos por meio de fraudes no sistema, como já foi Ie-
queremos esclarecer ao Plenáno que,o debate ~Ira vantado' para que pessoas não recebam beneficios
em tomo do processo do chamado cnme eletrômco .'
de . fo át' P . fo át' . continuados como seguro-desemprego e outros,

~n rm lca. essoas usam a In rm Ica para In- mesmo sem atender às condições necessárias para
s~nr dados alterados, ou até s.ubpr~gramas, que per- recebê-los' para que pessoas não estejam trabalhan-
mltam alguma fraude na PreVIdêncIa. Esse é um as- ' . .
sunto que tá nd d· t'd pod . do de forma Irregular, espeCialmente nas empresas

es se o ISCU I o: como erla ser en- t ta . t d P 'dê' t' ,
q d d 't 't . t d P 'dê' con ra s no SIS ema e revI nCla como ercelnza-ua ra o, se sena res n o ao SIS ema a revI nCla, d
ou se oportunamente será debatido de maneira mais os,
ampla com todos os bancos de dados públicos.

Pedimos aos Parlamentares que prossigam no
debate para que possamos concluir a votação deste
item, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Ricardo
Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, é
importante a aprovação deste projeto a fim de garan
tir a arrecadação dos recursos da Previdência.

Foi solicitada urgência constitucional deste pro
jeto em 6 de abril último. Acrescenta dispositivos ao
Código Penal, com dois objetivos imediatos, ambos
no âmbito da Previdência Social: combater a fraude e
desvios de recursos e adequar o diploma às inova-



oSR. EDUARDO PAES (Bloco/PTB - RJ. Sem
revldo do orador.) - Sr. Presidente, S~ eSrs. Depu-
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de dados. ~ o que, na verdade, ocorre com a Previ- Portanto, exatamente pelo fato de sermos favo-
dência. Não podemos sofrer esse tipo de ataque ráveis à tipificação é que entendemos incabfvel esse
para alteração ou destruição de nossos bancos de § 211 do art. 168, que diz:
dados sem que haja uma legislação clara que pena- Art. 168 ..
Iize o autor desse tipo de delito. § 2ll ~ extinta a punibilidade se o agen-

Recentemente, tivemos o ataque do vlrus I te, espontaneamente, declara e confessa as
love you, disseminado por milhares de computado- contribuições, importâncias ou valores e
res de todo o mundo. O criador do vfrus, nas Filipi- presta as informações devidas à Previdên-
nas, não pOde ser punido porque o pafs não tinha cia Social, na forma definida em lei ou regu-
legislação própria e não previa punição para esse lamento, antes do inIcio da ação fiscal.

tipo de crime. Isso aqui pode ser traduzido da seguinte ma-
Não podemos permitir, Sr. Presidente, que a nos- neira: AI Capone no Brasil não seria preso. Antes de

sa Previdência sofra ataques desses mal-intencionados começar a ação fiscal, ele diria que teria falhado,
que querem utilizar-se da amplitude do cadastro da Pre- pagaria o devido e, portanto, não sofreria as san-
vidência, muitas vezes para copié-lo e transformé-Jo em çOes da lei.
banco de dados para interesses privados, o que a lei Sabemos que houve uma discussão na Comissão
veda, ou para alterá-lo levando vantagens a quem quer de Constituição e Justiça e de Redação, onde se produ-
que seja. ziu aparentemente um grande acordo. Agora, este

Portanto, esta pena de reclusão de 2 a 12 anos acordo não necessariamente contemplou todos os pcn-
para os autores do chamado peculato eletrônico é re- tos, e estamos vindo aqui exatamente para apoiar todos
almente uma ação importante que visa punir especi- os avanços e para chamar a atenção para aquilo que é
almente as pessoas que cometem crimes ligados à um retrocesso na legislação brasileira.
informética. . Há uma frase que sintetiza bem o que ocorre

São essas as razOes que nos levam a enca- com as dfvidas d~ Previdênci~ que diz: "Olvida ,velha
minhar a favor da aprovação da matéria Sr Presi- não se paga e dfvlda nova deixa-se envelhecer' . Isso
dente ' . evidentemente é uma frase cfnica, mas mais do que

. . nunca verdadeira, porque existe um cipoal jurldico
O SR. PRE~IDENTE (Michel Temer) - Para falar que se combina com a insuficiência das açOes fiscali-

a f~vor da. mat~na, concedo a palavra ao Deputado zat6rias e leva a uma situação em que não há qua-
Arlindo Chlnaglla. dros suficientes para fazer a fiscalização na maior

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem parte das empresas ou num número significativo de
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Par- empresas, então é mais fácil para aquele que quer
lamentares, a bancada do PT é radicalmente a favor sonegar arriscar, porque ele raramente será fiscaliza-
de que haja mais e mais tipificações de crimes come· do, e se o for, não está obrigado a pagar, é s6 reco-
tidos contra a Previdência Social. Evidentemente que nhecer a drvida.
o limite para essa tipificação tem que estarexatamen- Esse § 2A, portanto, que lá na frente se repetEl,
te na dimensão dos objetivos e do funcionamento da merece uma restrição da nossa parte, porque senão
Previdência. Esse instituto previdenciário é de tama- será divulgado que foram aprovados itens que tipifi-
nha importancia que poderfamos sintetizar o ajuste carão crimes contra a Previdência, mas ficará um ralo
fiscal que tem feito o Governo como o ajuste da Previ- de tamanha amplitude que facilitará a vida daqueles
dência. que se orientam pela lei não para contribuir na forma

A tipificação na forma do substitutivo nos parece de jmpostos com a sociedade, mas para que, se .fo-
insuficiente para q-ue não haja estImulo à sonegação, rem f1agrados sonegando, não sofram qualquer tipO
à fraude e à pr6pria renúncia fiscal no:que diz respeito de sanção. .
à Previdência. A sonegáçÃo existente hoje é de tal Portanto, em nossa.opiniêo, é uma falha grave,
monta e existem tantas facilidades jurrdicas para que inclusive do ponto de vista do parecer do Relator.
ela se realize que hoje o débito irl~crito como dfvida' O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
ativa da União, no que diz respeito à Previd6ncla 80- a palavra ao Deputado Eduardo Paes, para falar a fa-
cial, é de 70 bilhões de reais. E sabemos que 8 81tru.. vor.
tura do pr6prio INSS para executar a cobrança tinIU
ficiente.



§ 2il É extinta a punibilidade se o agen
te espontaneamente declara e confessa as
contribuiçOes, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à Previdên
cia Social, na forma definida em regulamen
to, antes do inIcio da ação fiscal.

Usando linguagem chula, Deputado Arlindo Chi
naglia, isso é uma passada de mão na cabeça do sone
gador. É dizer-lhe que pode sonegar até se iniciar a
ação fiscal e que, depois de lavrado o auto de infração,
vá lá e diga que reconhece a drvida e que a parcelará
em sessenta meses. Na minha opinião, esse dispositivo
consolida e traz mais força ainda a um dispositivo, cons
tante de lei que tipifica crimes contra a sonegação de tri
butos e contribuições, que permite esse tipo de coisa.

Sr. Presidente, esse dispositivo é um equIvoco
enorme porque premia o sonegador. Imagine que um
empresário tenha de pagar em um determinado mês
100 reais - vamos falar em números redondos - à Pre
vidência Social, mas diga que prefere não pagar porque
vai aplicar esses 100 reais no mercado financeiro, in
vestimento que vai-lhe render muito mais do que 100
reais pagos à Previdência Social. Lá na frente, quando
autuado for pela fiscalização, quando for iniciada a ação
penal, como se pretendia fazer aqui, ai, sim, ele parce
laria com a Previdência. É um tempo que se ganha, é
um tempo que a Previdência fica sem arrecadar, e obvi
amente é premiar aqueles que nao cumprem com as
suas obrigações.

O Deputado Milton Temer, do PT do Rio de Ja
neiro, recentemente apresentou projeto nesta Casa,
do qual tive a honra de ser o Relator, na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, que mudava
esse dispositivo da lei - cujo número nao lembro no
momento - muito parecido com o do § 2l1..

Esses argumentos servem para mostrar o equi
Ilbrio e a importtmcia da proposta encaminhada pelo
Poder Executivo. Ela representa enorme avanço. Da
mos um grandioso passo na discussão da divida ativa
da Previdência, dos valores que não são a ela.

Aqui a tolerãncia tem de ser zero. Não há que se
ter tolerância alguma. Não há que se permitir qual
quer tipo de tolerância para aqueles que sonegam à
Previdência Social, que já passa por um perfodo de
dificuldades e precisa de cada centavo que tem de
ser arrecadado.
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tados, O projeto de lei que ora se discute traz à tona O outro argumento que pode ser usado para
uma série de questões importantes e relevantes para convencer aqueles que têm medo e que justificam a
o nosso Pais. Chamo atenção para a discussão do sonegação pelo excesso de tributação é o dispositivo
salário mlnimo feita recentemente por esta Casa e citado pelo Deputado Arlindo Chinaglia. O § 2A do art.
que gerou polêmicas durante diversos meses. 168 diz:

O Deputado Medeiros, quando lançou a proposta
de um salário mlnimo mais alto para otrabalhador brasi
leiro, apontava como fonte de recursos a enorme dIvida
ativa da nossa Previdência Social. Segundo números
divulgados pelo próprio Ministério da Previdência, es
ses valores de débitos de empresas para com o INSS,
já inscritos em divida ativa, chegam à soma de quase
70 bilhões de reais. Não são valores pequenos. São va
lores elevados e que serviriam para, no caso dessa dis
cussão recente que aqui tivemos, dar maiores possibili
dades de que a Previdência pagasse, por exemplo, o
salário dos seus beneffcios a maior.

Esse terna gera paixOes, porque, por um lado,
existem aqueles que entendem que o Brasil e os em
presários brasileiros já estão sobrecarregados com a
carga tributária de que dispõem, com que têm de arcar
todos os dias, seja a carga tributária incidente sobre a
folha de salários, seja a carga tributária incidente sobre
a produção, sobre a prestação de serviços, sobre a cir
culação de mercadorias; e existem aqueles que enten
dem que nada pode justificar o não-pagamento dos tri
butos.

Eu faço parte desta corrente, Sr. Presidente. Pa
rece-me que não há qualquer desculpa. Mesmo com a
carga tributária monstruosa que temos hoje em nosso
Pais, excessiva, que realmente dificulta a vida daqueles
que cumprem as suas obrigações em dia, nada justifica
que esse ou aquele setor da economia, esse ou aquele
empresário sonegue ou deixe de pagar seus impostos
justificando-se pela carga tributária excessiva.

Se viermos com essa argumentação - e ouvi
aqui algumas Lideranças partidárias encaminha
rem a discussão nesse sentido -, nós estaremos,
na verdade, dando um prêmio àqueles que não pa
gam, àqueles que preferem sonegar ou àqueles
que, sob a argumentação de que a carga tributária é
excessiva, preferem não pagar os impostos que
têm de pagar.

Aos que defendem essa linha digo que duas
medidas se fazem necessárias no momento. A pri
meira delas, que vem sendo discutida há mais de
cinco anos nesta Casa e foi inclufda pelo Presiden
te Michel Temer neste ano, é a realização da refor
ma tributária. Só a reforma tributária possibilitará a
diminuição da carga tributária das empresas. Deso
nerada a folha de salário, certamente as empresas
sonegarão menos.



RICARDO FERRAÇO - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro do Planejamento, Orça
mento e Gestão sobre os critérios utilizados para a
compatibilização entre a realizaçêo da receita e a
execução da despesa, a respeito da programação
orçamentária e financeira do Poder Executivo, para
o exerclcio de 2000, conforme disposto no Decreto
nll 3.473, de 2000.

Projeto de lei que altera dispositivos da Lei nQ

9.504, de 1997, com vista à extinção do segundo tur
no nas eleições.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda
de do atendimento odontol6gico pela rede de unida
des integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.

AVENZOAR ARRUDA E OUTROS - Projeto de
resolução que institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do FAT - Fundo
de Amparo ao Trabalhador.

I

MARÇAL FILHO - Requerimento ao Sr. Presi-
dente da Câmara dos Deputados de inclusão de to
dos os projetos sobre restrições à propaganda e ao
consumo de produtos fumígenos na pauta do dia 31
de maio, Dia Mundial Sem Tabaco.

JORGE COSTA- Projeto de lei que dispõe so
bre a coleta de amostras de materiais orgânicos
para identificação individual pelo isolamento do
DNA, sem ofender ou violar dispositivos insertos no
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Por isso, Sr. Presidente, votaremos a favor des- cada do PT, apresentamos várias emendas para me-
sa medida. Ihorar o projeto na Comissão de Constituição e Justi-

Muito obrigado. ça e de Redação. Espero que a negociaçêo que
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- acontecerá amanhã não abrande mais ainda esse

dente peço a palavra pela ordem. projeto, porque ele está tratando de apropriaçêo indé-
àSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA bita, sonegação e roubo na Previdência.

a palavra. Esta Casa tem sido muito f1exlvel na hora de vo-
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ {PPB _ SP. tar instrumentos legais par~ se combate~ a impunida-

Pela ordem. Sem revisão do orador.} _ Sr. Presidente, de e a sonegaçêo que eXiste na Prevld~ncla, ~as
houve uma reunião com várias lideranças no sentido quando é para votar o ~ument~ do salário mlnlmo,
de que esta discussão não fosse encerrada hoje, sen- com~ aco~teceu há 15 dias, o dIscurso é o de que a
do transferida para amanhã, em razão de reunião que Prev~dênc~a quebra. En~reta~to, ~ que acontece na
será feita também amanhã. Há necessidade de se PrevIdêncIa tem conseqOêncla maIordo que um salá-
mantera discussão em aberto para que o projeto pos- rio mlnimo de 177 reais.
sa ser emendado. Sr. Presidente, já havlamos manifestado o voto

Esta é a nossa posição, em virtude de este ser favorá~el ao projeto. Não é a b~ncada do PT que ~stá

um projeto com urgência constitucional. Por isso não com dificuldade de votar o proJ~to na tarde de hOJe.
deve ser declarado o encerramento da discussão O SR. PRESIDENTE (MIchel Temer) - Apre-
para haver possibilidade de emenda ainda no dia d~ sentação de proposições.
amanhã. Os Srs. Deputados que tenham proposições a

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- apresentar queiram fazê-lo.
te, peço a palavra pela ordem. APRESENTAM PROPOS/ÇÓES OS SENHORES:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO {PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, in
formo à Casa que o Deputado Nilmário Miranda não
está conosco porque está doente, em tratamento. O
Deputado Eduardo Jorge também não se encontra
presente devido ao falecimento de seu sogro. Justifi
co, portanto, essas ausências.

O SR. PRESIDENTE {Michel Temer} - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Par

lamentares, como há a possibilidade de um acordo,
não encerrarei a discussão desta matéria.

Como este projeto tranca a pauta, dou por con
clulda a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica adi
ada a apreciação dos demais itens da~auta: Reda
ção do Vencido em 111 turno de Projeto de Emenda à
Constituição nll 96/92; Requerimento de urgência
para o Projeto de lei Complementar nQ 9199, Projetos
de- Lei nll 256-A/99, 189-A/91, 2.868/00, 5.993-A/90,
Projeto de Lei Complementar nll 9-A/99 e Proposta de
Emenda à Constituição nIl 128-B/95.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, registro que n6s, da ban-
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art. 511 da Constituição Federal, disciplina procedi- JOS~ LOURENÇO - Projeto de lei que altera a
mentos para a realização de testes de DNA, e dá redação do § 411 do art. 311 da Lei nll 9.317, de 1996.
outras providências. WELLlNGTON DIAS - Requerimento de infor-

PEDRO FERNANDES -Indicação ao Sr. Minis- mações ao Sr. Ministro da Defesa sobre o relatório fi-
tro da Saúde de realização de estudos que visem dar nal do acidente ocorrido em 1995 com a aeronave
aos medicamentos genéricos nomenclatura popular. PT-IHH.

ALMIR sA - Projeto de lei que dispõe sobre a MARISA SERRANO - Projeto de lei que institui
concessão do seguro-desemprego aos assentados o dia 17 de setembro como "Dia do PatrimOnio Cultu-
em terras da União, no periodo de entressafra. ral do Mercosul", e dá outras providências.

SERAFIM VENZON - Projeto de lei que altera a RICARDO FERRAÇO - Projeto de lei que insti-
Lei nSl 6.932, de 1981, que dispõe sobre as atividades tui o dia 25 de outubro como Dia Nacional da Saúde
do médico residente, e dá outras providências. Bucal, e dá outras providências.

PAULO MOURÃO -Indicação ao Sr. Ministro da JANDIRA FEGHALI - Requerimento de infor-
Agricultura e 'do Abastecimento de adoção de provi- mações ao Sr. Ministro da Defesa sobre a expansão
dências para que se acrescente às atribuições do do aeroporto de Jacarepaguá.
Incra a identificação e a demarcaçêo de terras ocupa- MARCOS DE JESUS - Indicação ao Sr. Minis-
das por remanescentes das comunidades dos qui- tro da Saúde de edição de portaria estabelecendo re-
lombos, requerendo para tal a respectiva cobertura gras de ambito nacional para a execução de procedi-
orçamentária. mentos de bronzeamento artificial.

Projeto de lei que dispõe sobre a competência PAULO DELGADO -: Projeto de lei que proibe a
para identificar e demarcar as terras ocupadas por re- propaganda de produtos derivados de tabaco, bebi-
manescentes das comunidades dos quilombos, para das alcoólicas e de medicamentos nos termos que
outorgar os respectivos trtulos, e dá outras providên- especifica.
cias. JOÃO PAULO -Indicação ao Sr. Presidente da

RONALDO VASCONCELLOS - Projeto de lei Repú~lica ~e adoção de. provi.d~~cias determi~ando

que dispõe sobre a veiculação de informações turfsti- a obrigatOriedade de dispOnibilização em slte da
cas em material didático-escolar, e dá outras provi- Internet de lista atualizada com a numeração das séri-
dências. es de selos extraviados, furtados ou roubados dos

NELSON PELLEGRINO -Indicação ao Sr. Mi- cartórios. . .
nistro de Minas e Energia de retirada do Programa ~O.S~. CAR.LOS COUTINHO - ProJe~o de .Iel que
Nacional de Oesestatização a Petróleo Brasileiro S/A excluI a Incidência do IPI sobre o preparo Imediato de
- PETROBRAS, bem como de sustação da venda de tintas coloridas.
açoes que excedem os 51 % relativos ao controle aci- LUIZ MAINARDI- Projeto de lei que altera o in-
onário da empresa por parte da União. ciso 11 do art. 105 da Lei na 9.503, de 1997, que institui

BISPO RODRIGUES - Projeto de lei que dispõe o Código de Transito Brasileiro. .
sobre o florestamento das faixas de domlnio das ro- ALOIZIO MERCADANTE - Requenmento ao
dovias federais. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados para insti-

VALDEMAR COSTA NETO _ Requerimento de tuição de ~omissão Externa, sem Onus para a C~sa,
informações ao Sr. Ministro da Defesa, no ambito da ~om a finalidade de acompanhar o processo de prrva-
Infraero, sobre a área a ser desapropriada no Municf- tlzação do Banespa.
pio de Guarulhos para a construção da terceira pista O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
do Aeroporto Internacional de São Paulo. a cadeira da presidt!mcia, que é ocupada

Projeto de lei que toma obrigatória a impressão pelo Sr.. Arnaldo Faria de Sá, § ~ do art. 18
ou o carimbo na embalagem dos medicamentos do do Regimento Interno.
nome ou código do distribuidor e do estabelecimento O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
de venda. peço a palavra pela ordem.

ROBERTO PESSOA - Projeto de lei que acres- O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -
centa artigo à Lei na 9.472, de 1997, que obriga as Tem V. Ex'! a palavra.
prestadoras do serviço de telefonia fixa a instalar tari- O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-
fador de chamadas junto ao aparelho telefOnico do demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta-
assinante. ria de ressaltar que tanto a CPI do Narcotráfico quan-



VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
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to esta Camara querem tomar posiçl5es imediatas a Sr. Presidente, é importante que a comissão de
respeito do que aconteceu com a testemunha que de- Parlamentares da CPI do Narcotráfico que vai a Go-
pôs na CPI do Narcotráfico e foi morta, em uma cena iás vá também ao Estado de Pernambuco, tendo em
de queima de arquivo, com doze tiros. ~ preciso que o vista que o presidiário Fálcon, um dos que apresenta-
Governo de Goiás venha a público dizer quem são ram sérias denúncias á CPI, em Recife, foi acometido
autores e mandantes desse crime. Enviaremos uma de grave intoxicação e há inclusive suspeita de que
comissão composta por três Deputados ao Estado de tenha sido envenenado a mando das pessoas que ele
Goiás, para exigir providências a respeito e cuidar acusou.
das demais testemunhas da CPI. Também faremos Portanto, Sr. Presidente, solicito a esta Casa
contato, amanhã, com todos os governadores dos es- que a CPI do Narcotráfico vá a Pernambuco fazer o
tados onde a CPI atuou e há testemunhas. levantamento das denúncias que ora apresento.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex.ll a paciência e Muito obrigado.
digo a este Plenário que não descansaremos en- O SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente,
quanto os mandantes desse crime não estiverem peço a palavra pela ordem.
atrás das grades. O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente, Tem V. ExA a palavra.
peço a palavra pela ordem. O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Pela or-

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre-
Tem V. Ex'l a palavra. sentei a esta Casa projeto de lei que acrescenta arti-

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT _ PI. Pela or- go à Lei nll. 9.472, de 6 de julho de 1997, que obriga as
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre- prestadoras de seryiço de telefonia fixa a in~talar tari-
sentei requerimento ao Sr. Ministro da Defesa solici- fador de chamada Junto ao aparelho telefônrco do as-
tando cópia do relatório final de acidente ocor~ido na sinante. A importência do projeto vem em função até
cidade de Teresina, Estado do Piauf, em 23 de agosto da privatização das empresas de comunicação, que
de 1995, em que perderam a vida um piloto e os seis estão cobrando ao consumidor contas em que ele
passageiros que estavam a bordo. As pessoas atingi- não pode aferir suas despesas com Iigaçl5es.
das estão encontrando dificuldades de acesso a esse Muito obrigado, Sr. Presidente.
relatório, para as ações devidas. O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -

Muito obrigado. Antes de dar prosseguimento à sessão, a Mesa dá
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) _ conheci~ento ao Plenário da seguinte Com.unicação

Passa-se ao horário de do PreSidente do Senado Federal, AntOniO Carlos
Magalhães:

Of. nQ 135/00-CN
Tem a palavra o Sr. Deputado Djalma Paes, pelo

Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. DJALMA PAES (Bloco/PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para co
municar a esta Casa, reforçando o pronunciamento
feito há pouco pelo Deputado Moroni Torgan, que a
CPI do Narcotráfico esteve em Recife, e foi criada, na
Assembléia Legislativa, CPI com propósitos seme
lhantes. O Vereador Genivaldo Aurino de Lima, do
nosso partido, PSB, foi uma das testemunhas que fi
zeram graves denúncias contra o Deputado Estadual
Eudo Magalhães. A CPI solicitou que fosse concedi
da garantia de vida para aquele Parlamentar. No en
tanto, até agora nao foi encaminhado o instrumento
legal necessário, para viabilizar esse pedido de ga
rantia de vida e proteção, e os policiais que o Verea
dor acusou se encontram, nos finais de semana, na
cidade.

Brasflia, 23 de maio de 2000

Sr. Presidente,
Comunico a V. Exll e por seu alto intermédio à

Câmara dos Deputados que esta Presidência, nos
termos do disposto no § 3Q do art. 60 da Constituição
Federal, combinado com o art. 85 do Regimento Co
mum, convoca sessão conjunta, a realizar-se dia vin
te e cinco do corrente, quinta-feira, às doze horas, no
Plenário do Senado Federa', destinada à promulga
ção da Emenda Constitucional, nQ 28, de 2000, oriun
da da Proposta de Emenda à Constituição nll. 64, de
1995, que "Dá nova redação ao inciso XXIX do art. 7J1

e revoga o art. 233 da Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'

protestos de apreço e consideração. - Antonio Car·
los Magalhães, Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -



De Velasco Cabo Júlio

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
Luiz Carlos Hauly.

Bloco PSDB/PTB

Nelson Marchezan Luiz Piauhylino
Vicente Caropreso Marisa Serrano
Veda Crusius Pedro Henry

Bloco PMDB/PST/PTN

o Presidente da Câmara dos Deputados, nos
termos do artigo 38 do Regimento Interno, decide,
constituir Comissão Externa destinada a, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, "esclarecer em que cir
cunstancia ocorreu a morte do ex-Presidente João
Goulart, em 6 de dezembro de 1976, na estância de
sua propriedade, na Provrncia de Corrientes, na
Argentina", a requerimento do Senhor Deputado Miro
Teixeira, e resolve:

I - designar para compô-Ia, na forma indicada
pelas lideranças, os deputados constantes da relação
anexa;

11 - convocar os membros ora designados para
a reunião de instalação a realizar-se no dia 24-5-00,
quarta-feira, às 15 horas no Plenário nil.8 do Anexo 11.

Brasflia, 23 de maio de 2000. - Michel Temer,
Presidente.

1 vaga

2 vagas

Suplentes

Neiva Moreira

Sérgin Novais

Laura Carneiro
Sérgio Barcellos

Nilmário Miranda

PT

PFL

PDT

PPB

BlocoPUPSL

Bloco PSB/PCdoB

26964 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

ATO DA PRESIDÊNCIA O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco/PSDB-
PRo Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, uso da tribuna neste
momento para fazer um apelo, por meio do programa
A Voz do Brasil, e ajudar o povo, as entidades organi
zadas e a Justiça de Londrina, principalmente os Ofi
ciais de Justiça, a localizarem o Prefeito AntOnio Ca
semiro Belinati, que está há mais de uma semana fu
gindo para não ser intimado, pois está afastado do
mandato por decisão judicial, em uma ação por 120
dias e em outra por 90 dias.

Faço este apelo no sentido de ajudar o povo e a
Justiça de Londrina a localizarem o Prefeito AntOnio
Casemiro Belinati, que está fugindo e zombando da
Justiça do meu estado, o Paraná.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado
Ary Kara.

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Arnal
do Faria de Sá, V. ExA e eu, como Deputados por São
Paulo, estamos assustados com o que está aconte
cendo em nosso estado. Dia desses o Governador de
São Paulo, Mário Covas, foi agredido com o pau de
uma bandeira; outro dia, um dos melhores Ministros
deste Governo, que tem percorrido todo o Pais em
defesa da saúde dos brasileiros, o Ministro José Ser
ra, foi agredido com um ovo no rosto.

Honestamente, acho que o rumo que está to
mando este Pars é o do caos.

As autoridades têm de tomar providências ime
diatas. Isso já não é mais democracia. Isso é bader
na. Não se pode agredir um Governador ou um Minis
tro, mesmo que não estejam no exercrcio do seu car
go, como em uma reunião partidária em uma cidade
do interior de São Paulo.

Não pertencemos ao partido do Presidente da
República, nem ao do Governador de São Paulo,
nem ao do Ministro, mas temos de fazer este apelo
nesta Casa de Leis para que as autoridades federais
e estaduais tomem providências enérgicas contra es
ses bagunceiros que estão tumultuando a vida do
Pars.

a SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a palavra à nobre Deputada Luiza Erundina,
pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para registrar o
meu veemente repúdio à forma truculenta como a po
Ireia do Governo de São Paulo se comportou no trata
mento dado aos trabalhadores públicos estaduais,

Luis Carlos Heinze

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Marcos Rolim

Coriolano Sales
Osvaldo Biolchi

Titulares

Pedro Valadares

Miro Teixeira
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aos professores, médicos, universitários, que, defen- que já decide antecipadamente que o segundo turno
dendo, com muita justeza, uma condição melhor de será entre o candidato do PMDB, o atual Prefeito de
salário, pois há seis anos nao têm qualquer reajuste, Fortaleza, Juraci Magalhães, e a candidata apoiada
tiveram de enfrentara tropa de choque e sofreram um pelo Governo do Estado, a candidata do Cambeba,
ataque covarde da polrcia que deixou 38 feridos. Sra. Patrícia Gomes.

É inadmisslveJ nos dias de hoje que o legItimo Segundo o Datafolha, essas duas candidaturas
direito de greve seja tratado dessa forma, sobretudo sao as únicas capazes de chegar ao segundo turno. E
com trabalhadores que educam as nossas geraçOes, o instituto de pesquisas pôs isso no seu questionário,
com trabalhadores públicos desvalorizados e desres- que tivemos a felicidade de encontrar perdido em
peitados nos seus direitos e na sua dignidade. uma ventania. Em uma daquelas praças da cidade de

Sr. Presidente, também queríamos repudiar de Fortaleza, passou por nós esse papel e o recolhe-
forma veemente o despejo que a Policia Militar do mos. Era o questionário do Datafolha manipulando de
Estado de São Paulo promoveu alguns dias atrás em forma grosseira a opinião pública do Estado do Cea-
Guaianases, quando cerca de quinhentas familias fo- rá, particularmente de Fortaleza.
ram d~spejadas de ~u~s casas, construf~as com mui- Sr. Presidente, este fato serve para termos uma
to sofnmen~o e sacnfíclo em u~a terra cUJa posse naO idéia do que significam os bastidores de uma batalha
estava devl~amente esclarecida. . . eleitoral neste PaIs, seja em uma cidade do porte de
. É precIso que esta Casa ~e~Ja, nao fique omls~ sao Paulo, seja em uma cidade do porte de Fortaleza

diante desse comportamento Injusto, truculento, VIO- ou em qualquer cidade brasileira.
lento, inadequado e antidemocrático do Governo de . . . ..• .
sao Paulo, que vem tratando de maneira errada os A manipulação dos InS~ltutos de opinião publica
problemas sociais da nossa cidade e do nosso estado. com7ça :gora. A fraude e~e~t~ral não ocorre apenas

Sr. Presidente, também nao concordamos com no d~a 1 de outubr~. Ela Inlcl~-~e ag?r~ em tod.o o
as atitudes violentas contra as autoridades daquele BraSil com ~s p~sq~lsas de oplmão .p~bhca mampu-
estado. Mas isso se deve a uma reação da população lando o eleitor, Já dl~endo para ele. Por_9ue votar
diante da insatisfação, da revolta, do inconformismo nessa frente dos partld~s do campo popular e da es-
que hoje se abate sobre o conjunto dos trabalhadores quer~a se você nao vai ter chance de colo~r o s~u
brasileiros. candidato no se~undo turno, se o seu candld.ato J~

E t· h d' S P 'd t está fora, não vai ter nenhuma chance na eleição?
ra o que In a a Izer, r. resl en e. \l I" á I d t A E b . t t

O SR PRESIDENTE (A Id F . d Sá) _ vam~s e Imln - o ~ an emClo. um om InS rumen o
. ma o ana. e para ISSO é a pesquisa.

Concedo a palavra ao nobre Deputado InáCIOArruda,. .
pelo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. Sr. PreSidente, quero crer que esse acontecl-

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB _ CE. ~e~to não é obra. da direção .nacional do Datafolha,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Instituto de pesq~lsa tão credltad~. Quem sab7, não
Deputados, lá em Fortaleza, resolvemos aceitar um ho~ve ~ma manJpulaçã~ grosseira nos bastidores
desafio: unir os partidos do campo popular e demo- el~lto~als lá mesm~, ~a CIdade de Fortaleza, qua~do
crático PCdoB, PDT, PT, PSB e PCB e daí tirar uma o institutO, como umca opção,. pergunta ao elel~or
candidatura unitária para enfrentaras eleições do ano quem ele prefere dentre os candidatos que estão dls-
2000. putando a eleição e, ~esmo antes de saber o resulta-

Conseguido esse grande objetivo, temos cons- ~o: em qual ele votana no segundo turno, dando uma
ciência de que vamos enfrentar duas poderosfssimas unlca opção para o consultado escolher.
máquinas da oligarquia industrial do Estado do Ceará Dando uma única opção, a manipulação tor-
que comandam o Governo do Estado, tendo à frente na-se altamente grosseira por parte desse instituto de
o PSDB de Fernando Henrique Cardoso e o Governo pesquisa.
Municipal, nas mãos do PMDB. Sr. Presidente, há um pedido do Senador Ade-

Mas essa turma sem escrúpulos precisa de mir Andrade, com assinaturas recolhidas no Senado
mais e mais. Resolveram envolver nas suas tramas e e nesta Camara, para a instalação de uma Comissão
artimanhas um instituto de pesquisa, considerado um Parlamentar de Inquérito para investigar as manipula-
dos mais conceituados do Brasil. Exatamente o famo- ções dos institutos de pesquisa em todo o Brasil. Ele
so Datafolha resolveu fazer uma pesquisa ontem, se- pode ser imediatamente desarquivado, para que não
gunda-feira, e hoje, terça-feira, em que pretende ma- venhamos, mais uma vez, depois das eleições dizer
nipular a opiniã.o pública a partir de um questionário que foram fraudadas.
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A eleição começa a ser fraudada agora em todo As principais reivindicações dos órgãos de se-
o Brasil. Lá no Ceará, não vamos ficar calados. Cada gurança do municlpio são: R$20.000,00 para conclu-
fraude vamos anunciar de antemão para não deixar são das obras do novo Centro de OperaçOes da PolI-
barato para essa turma do lado de lá. cia Civil, pois isso possibilitaria também a ampliação

Muito obrigado. do espaço flsico da Delegacia de Furtos, Roubos,
A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente peço a Entorpecentes e Capturas (DEFREC); 80 novos poli-

palavra pela ordem. 'ciaismilitares para suprir temporariamente a defasa-
o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) _ gem ~~ soldados no pol~ciamento ostensiv~ ~a. Bri~~-

Tem V. ExA a palavra. da MIlitar (BM) em Caxias do Sul; 150 'policiais CIVIS
para atender à demanda, além da ampliação das de-

A ~RA. MIR!AM REIO (PDT -: RJ. Pela ?rdem. legacias da região; a segurança pública ser tratada
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, sre e Srs. como prioridade no Orçamento Participativo do muni-
De~utados, pedi a palavra p~ra hipotecar minha soli- clpio e do estado.
danedad7ao Deputado I.náclo~rruda. Também estou Quero registrar ainda que estão ocorrendo pro-
sendo vitima - e nêo sei se. foi ISSO q~e ocorreu - de testas no Estado do Rio Grande do Sul, na fronteira e
erro. extremamente grosseiro da revlst.a IstoÉ, que nas principais cidades produtoras de arroz. Quere-
publicou o resul.tado do trabalho do Inst~tuto Bras~a- mos, mais uma vez, alertar o Governo Federal com
tec. So.u da reglêo Norte, mas, na refen?a pesquisa, relação ao preço mlnimo estabelecido para ser apli-
apa~ecl como sendo de Resende, na região Sul. Nun- cado pelos produtores, que estão em plena safra, en-
ca VI ta~a~ho absurdo. ., frentando tratamento desigual diante da importação

SoliCito retratação por pa~e da revista menclo- da Argentina e do Uruguai.
nad~. Não pode~os n~s cal~r diante do que ~stá sen- Sr. Presidente, peço a V. EX- que faça chegar
do divulgado porJornais locaiS para confundir a popu- essa reivindicação ao Presidente da República e ao
lação. Ministro Pratini de Moraes, a fim de que tomem uma

Registro meu repúdio ao ocorrido e meu apoio à atitude concreta. A desigualdade é enorme e prejudi-
CPI proposta pelo Deputado Inácio Arruda. ca os agricultores da monocultura do arroz de nossa

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa- região.
lavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - O

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Deputado Rubens Bueno está inscrito para falar nas
Tem V. EX- a palavra. Comunicações Parlamentares. Seria o próximo a fa-

O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pela or- I~r. Antes, Deputado, permite que faça o. seu pronun-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero clamento o Deputado Babá? (Pausa.)
registrar o trabalho fantástico que vem sendo realiza- Com a deferência do Deputado Rubens Bueno,
do pelo Presidente da Comissão de Direitos Huma- concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Babá.
nos, Bem-Estar Social, Trabalho e Defesa do Consu- O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revi-
midorda Câmara de Vereadores de Caxias do Sul em são do orador.) - Sr. Presidente, comunico que esti-
reuniões com a comunidade. Reporto-me principal- vemos com uma comissão de funcionários públicos,
mente a uma reunião realizada há dois meses sobre com o Llder do PT e outros Deputados da bancada
segurança pública. O Vereador que realiza o referido para protocolar, no Palácio do Planalto, o pedido de
trabalho, Sr, Idair Moschen, tem-se destacado. abertura das negociações com respeito à greve do

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero, fu~cionalismo público fe?eral, a maior greve a ser re-
desta forma, ressaltar desta tribuna o brilhante traba- ahzada por esta categona no Pais.
lho realizado pelo nobre colega do PTB, Vereador Esses trabalhadores contam com o apoio da so-
Idair Moschen, Presidente da ComissAo de Direitos ciedade, já que há seis anos estão com os salários
Humanos, Bem-Estar Social, Trabalho e Defesa do congelados.
Consumidor da Câmara de Vereadores, em relação à O SR. PRESIDENTE (Amaldo Faria de Sá) -
Segurança Pública no Municlpio de Caxias do Sul, Concedo a palavra ao nobre Deputado Aloizio Mer-
onde o Centro de OperaçOes da Policia Civil apresen- cadante para uma Comunicação de Liderança, pelo
ta escassez de formulários contlnuos para registro de PT, com a concordância do Deputado Rubens Bueno,
ocorrências e aumentam os casos de sequestros re- que já havia sido chamado.
lêmpago, arrombamentos e crimes envolvendo me- O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
nores. Como Llder.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Deputados,
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ao longo dos últimos cinco anos tivemos um aumento ro poder apresentar, de viva voz, as reivindicações do
nominal na receita tributária da ordem de 76%. funcionalismo ao Mil)istro Pedro Malan a que o Go-
Neste mesmo perlodo, o Governo não concedeu verno tenha mais sensibilidade com a legitimidade
qualquer tipo de reajuste salarial ao funcionalismo dessas reivindicações, pois estamos entrando no
público. sexto ano sem reajustes salariais. Não há profissional

As perdas foram se acumulando ano a ano, e que possa conviver com essa situação.
agora no ano 2000 estamos diante de um movimento Estava programado, conforme acordo com o
grevista de amplitude que atinge universidades fede- Fundo Monetário Internacional, para este primeiro
rais, serviços da receita federal, serviços sanitários quadrimestre do ano, superávit da ordem de 7 bi-
nos aeroportos, categorias das áreas da saúde, da lhões de reais. O Governo apresentou superávit pri-
educação e da administração pública direta, mostran- mário de 13 bilhões de reais, praticamente o dobro do
do que há deterioração das condições de vida, que há que estava previsto. Mesmo porque, como o Orça-
deterioração salarial, mesmo porque, se analisarmos mento não fora aprovado até meados de maio, o Go-
o Orçamento da República, veremos que não houve verno só vinha liberando 1/12 por vez. Todas as des-
aumento de pessoal. Pelo contrário, tivemos o Plano pesas foram brutalmente comprometidas do ponto de
de Demissão Voluntária, cortes no funcionalismo pú- vista dos compromissos orçamentários.
blico, e o gasto com a folha de pagamento permanece Portanto, o superávit está muito além da meta
inalterado em termos nominais, o que mostra que a definida pelo Fundo. Há margem de folga significativa
inflação vem comendo a folha de pagamentos, deteri- no Orçamento federal, e não vejo outro caminho que
orando a qualidade de vida, a remuneração salarial, não seja o da negociação.
e, porta~to, pe~a~izando e prejudicando a qualidad~ Sr. Presidente, concluo reforçando o meu apelo
dos ~ervl~s p~bllcos. Os melhores talentos do funCI- às Lideranças do Governo no sentido de que contri-
onahsmo Já deixaram o Estado, atraldos pela remu- buam para a realização de uma mesa de negocia-
neração que o mercado oferece. ções. Assistimos ao que aconteceu no Estado de São

O PaIs tem muita carência em relação ao Poder Paulo nesta semana. Vimos a violência da Polrcia Mi-
Público, às polrticas públicas, à administração eficien- litar em confronto de rua. Eu, inclusive, assomei à tri-
te e capaz de atender a população na saúde, na edu- buna na semana passada para falar sobre o assunto.
cação, na assistência social, na previdência, na recei- Falei quatro vezes com o Governador Mário Covas,
ta tributária e nas atividades de regulamentação e fis- ali, no momento do confronto entre a poJrcia e o funci-
calização. Enfim, são tantas as áreas em que o Esta- onalismo, para tentar impedir um massacre de gran-
do brasileiro tem de estar presente, especialmente des proporções, porque haveria um segundo confron-
com as carências sociais e monumentais de que o to na Praça da República. E conseguimos negociar e
PaIs sofre, que se exige um tratamento mais respeito- evitá-lo.
so ao funcionalismo público federal. Quinta-feira o funcionalismo público federal vai

. Solicitei ao Colégio de LIderes que fosse feita ao Palácio dos Bandeirantes. Como não há negocia-
uma negociação. Recebi, naquela oportunidade, ção, a tensão social está aumentando. A possibilida-
quarta-feira da semana passada, uma palavra de de de greve é muito forte pelo nlvel de insatisfação,
apoio dos LIderes Aécio Neves, Inocêncio Oliveira e de descontentamento, de degradação social que es-
do Presidente da Casa, Deputado Micllel Temer, que tamos enfrentando.
se esforçariam para que os canais de negociação Teremos, amanhã, cerca de 10 mil manifestan-
com o funcionalismo fossem abertos. O Uder Aécio tes do funcionalismo público federal em Brasrlia. Eu
N.eves, inclusive, chegou a fazer uma reunião com a quero alertar o Governo, quero alertar as lideranças
representação das entidades do funcionalismo, mas do Governo de que é necessário um canal de negoci-
até o momento não obtivemos qualquer resposta for- ação. Não podemos, simplesmente, desconsiderar o
mal do Governo. movimento. Há o argumento de que a greve não per-

Sr. Presidente, também encaminhei, ontem, mite a negociação. Mas eles estão há cinco anos ten-
uma carta ao Ministro Pedro Malan solicitando uma tando negociar sem greve e não houve qualquer ne-
audiência para os funcionários. Recebi hoje, por parte gociação! A greve é legItima, faz parte do conflito ca-
do Ministro, uma comunicação dizendo que S. Ex· pital e trabalho em qualquer sociedade democrática.
não tem condições de atender a uma comissão de Os empregados têm o direito de reivindicar. E se o
funcionários, mas que me concederá audiência, a Governo acha que essa proposta não pode ser aten-
qual estamos marcando para o dia de amanhã. Espe- dida, que apresente uma contraproposta, receba,
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reconheça o funcionalismo, abra um canal de negoci- sua atitude é clara quanto a essa questão: acha ne-
ação com o funcionalismo, procure dialogar, conver- cessária - e respeito a sua posição - a suspensão do
sar, mediar, justificar e reconhecer a legitimidade do movimento grevista para que haja possibilidade de
pleito. Caso contrário, a tensão social no funcionalis- negociação.
mo público federal também vai aumentar. É s6 olhar o O Governo obviamente não concorda com o ar-
entorno: a Bolivia em estado de sItio; o Equador com gumento de que ~ao houve, ao longo desses cinco
insurreição; o Paraguai uma insurreição e a tentativa anos, qualquer reajuste. Houve reajustes, inclusive
de um golpe de estado; a Colômbia em guerra civil; a em face da elevação do piso do salário mrnimo.
Venezuela em crise institucional; o Peru caminhando Apesar disso, Sr. Presidente, devemos fazer
para um confronto de graves proporçOes na eleição grande esforço para que impasses como esses não
presidencial. O Brasil faz parte dessa crise social. O se transformem em confrontos.
Brasil é maior, sua sociedade civil é mais organizada; TIVemos oportunidade, semanas atrás, n6s do
portanto, a responsabilidade das forças democráticas Congresso Nacional, Parlamentares de todos os par-
é muito granqje. Mas precisamos de canais de negoci- tidos, de fazer uma ação extremamente construtiva,
ação, de interlocução, de mesas de negociação. A re- no momento em que se radicalizava o movimento dos
ivindicação é legItima. Eles têm todo o direito de apre- sem-terra. E creio que mais uma vez o Parlamento
sentar reivindicaçOes, principalmente depois de cinco cumpre o seu papel.
anos sem reajuste, enquanto no mesmo perlodo a re- Da minha parte, apenas para deixar claro ao L1-
ceita tributária cresceu 76%. der Aloizio Mercadante, aplaudo a iniciativa de S. ExA

Reafirmo meu apelo ao L1der Aécio Neves, ao no sentido de buscar a int~r1ocução junto a um partido
Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer, ao que apóia o Governo. Vamos dialogar. Seria mais
L1der Inocêncio Oliveira e a todas às Lideranças da sensato, prudente e construtivo, a nosso ver, que o
base do Governo para que ajudem neste caminho da movimento fosse paralisado para que pudéssemos
negociação. Protocolei hoje uma carta ao Presidente sentar-nos à mesa e recorrer efetivamente a uma uni-
da República e irei amanhã ao Ministro da Fazenda, dade de números, de valores, ou seja, sabermos o
batendo de porta em porta, para que o Governo abra que houve de perdas efetivas, ao longo destes últi-
uma via e receba o funcionalismo. mos cinco anos, para que, se posslvel, algum reajus-

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a te seja concedido ao servidor público.
palavra como Uder do PSDB. Sr. Presidente, participei de audiência com o Sr.

O SR. PRESIDENTE (Amaldo Faria de Sá) - Presidente Fernando Henrique, a quem levei preocu-
Para uma Comunicação de Liderança, concedo a pa- pação que é também desta Casa. E não há patemida-
lavra ao nobre Deputado Aécio Neves, pelo Bloco de, é de toda a instituição. Na última semana, Parla-
Parlamentar PSOB/PTB. mentares, a maioria da Oposição, promoveram movi-

a SR. AÉCIO NEVES (BlocoIPSDB - MG. Como menta para revogar a Lei de Segurança Nacional. A
L1der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, três as- Liderança do PSDB manifestou-se formalmente nes-
suntos trazem-me à tribuna da Câmara dos Deputados, sa direção. O Governo resolveu criar comissêo de es-
e vou tratá-los de forma bastante objetiva. pecialistas para apresentara esta Casa projeto nesse

O primeiro deles diz respeito à abordagem feita mesmo sentido. A Lei de Segurança Nacional, com
pelo ilustre Uder do PT, Deputado A1oizío Mercadante, todo o seu estigma, arrogância e autoritarismo, seria
em relação à greve do funcionalismo público federal. substitufda por outros mecanismos que seriam incor-

A preocupação com o crescimento da greve e, porados ao Código Penal e dariam as garantias fun-
mais do que isso, com o impasse criado entre o Go- damentais ao estado democrático de direito, condi-
vemo e os que reivindicam reajustes salariais não ção essencial à soberania e manutenção de todas as
está afeita apenas aos LIderes da Oposição. sociedades democráticas.

Tive privílégio de receber na semana passada, De minha parte, fiz ver ao Sr. Presidente da Re-
por orientação do Líder Aloizio Mercadante, o ilustre pública a necessidade desse estudo pelo Governo,
Deputado walter Pinheiro, acompanhado de outras defendendo que desde já era importante incorporar o
Lideranças da Oposiçãt) e de Iíd€Jres do comando de Parlamento nessa discussão. Eu preferiria ver, no
greve. projeto oriundo do Governo, não apenas a inteligên-

Como um dos Lrderes da base governista, parti- cia, as boas intençOes dos que foram convocados
cularrnente do partido do Sr. Presidente da Repúbli- pelo Executivo para elaborar a proposta, mas tam-
ca, apresentei ao Gov",rno algumas ponderaçOes. E a bém, nessa proposição já extemada, o sentimento
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desta Casa, por intermédio de cada um dos partidos omissão de alguns não sirva de estfmulo para outros
que assim já se manifestaram. atos dessa natureza.

O Presidente Fernando Henrique acolhe essa Muito obrigado.
proposta, Sr. Presidente Arnaldo Faria de Sá. Acredi- O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -
to que será convidado a participar da elaboração des- Dando continuidade ao horário das Comunicações
se projeto, compromisso hoje assumido pelo Presi- Parlamentares, concedo a palavra ao Deputado Ru-
dente da República, o Parlamento como um todo, so- bens Bueno, pelo PPS.
bretudo os partidos de oposição, que, neste contexto, O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia
têm demonstrado posição extremamente clara. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Permita-me por fim, Sr. Presidente, desta tribu- Deputados, estarrecido com os subsídios muito gene-
na, fazer registro que me parece necessário. Na con- rosos dados às empresas automobilrsticas pelos Go-
dição de Uder do PSDB, eu não poderia deixar de vemos Estaduais, venho a esta tribuna analisar os
manifestar com veemência nosso repúdio e indigna- verdadeiros efeitos da instalação dessas multinacio-
ção diante dos atos de violência e covardia a que fo- nais em nosso território.
ram submetidas duas das principais Lideranças do Na guerra fiscal entre os estados, travada pela
PSDB nos últimos dias. busca de investimentos de montadoras de carros, ve-

Falo, Sr. Presidente, dos lamentáveis episódios mos muito mais interesses eleitorais de Governado-
que atingiram o lado bom da poHtica brasileira, talvez res e Prefeitos do que preocupação com o progresso
dois dos mais respeitados homens públicos do Brasil. econômico da população. A idéia de que vale a pena
Atingir o Governador Mário Covas e o Ministro José subsidiar montadoras de automóveis por conta dos
Serra é, na verdade, atingir a essência da democra- benefícios que elas trazem para a região é
cia. Portanto, deve ficar clara a forte repulsa que esse mal-empregada por acordos que dispensam o paga-
tipo de atitude inspira aos que aqui vivem o sistema menta de bilhões em impostos.
democrático. O dinheiro que deveria ser arrecadado para co-

A indignação, a oposição e a insatisfação, Sr. brir despesas com saúde e educação é transformado
Presidente, devem ser respeitadas. Elas fazem parte em empréstimos para capital de giro das montadoras,
do processo democrático e são inerentes à própria descontos no pagamento de impostos e obras de in-
democracia. Mas há limites quanto à forma de ex- fra-estrutura.
pressá-Ias. Esta Casa não se pode calar e deixar de A grande bandeira dos defensores da instala-
registrar o quanto é importante o respeito às maiores ção dessas empresas são os empregos gerados na
lideranças do País - e entre essas ressalto mais uma região. Entretanto, para dar o exemplo da General
vez as da Oposição. Motors instalada no Rio Grande do Sul, os benefícios

Abro aqui parêntese para homenagear o ilustre concedidos pelo Governo alcançaram um nível tão
Senador Eduardo Suplicy, que enviou tanto ao Minis- elevado que cada emprego gerado custará R$300
tro José Serra quanto ao Governador Mário Covas mil, sem falar em um outro financiamento, que permi-
carta em que deixa absolutamente clara sua contrari- tirá o uso de três quartos do valor que a empresa pa-
edade diante desse tipo de instrumento usado, seja garia de Imposto sobre Circulação de Mercadorias
para oprimir, seja para contestar, seja mesmo para vi- (ICMS) para reaplicá-Io em capital de giro. A empresa
alentar a dignidade de homens públicos como esses terá dez anos de carência para começar a ressarcir
aos quais me referi. os cofres estaduais, se é que tal fato vai realmente

Não tenho ilusões de que essa transformação acontecer. No Paraná, o Governador Jaime Lerner,
se fará sem luta, sem a transposição de obstáculos favorável à privatização, decidiu fazer uma espécie
que muitas vezes parecem intransponíveis, e sem in- de estatização da Renault, concedendo R$300 mi-
compreensões. Mas é fundamental, nós que nasce- Ihões dos cofres públicos para a implantação da in-
mos da democracia e a sustentamos, que repudie- dústria. O estado, contudo, não opina s9bre os rumos
mos veementemente os atos que atingem não a hon- da empresa.
ra dos homens públicos - eles estão acima desses Na disputa entre os estados surgem financia-
atos de covardia e de vandalismo -, mas que atingem mentos com carência inacreditáveis, juros mais do
a própria democracia. que camaradas e ausência de qualquer correção mo-

Portanto, aqui fica o registro, Sr. Presidente, de netária. Será que o desenvolvimento das cidades e a
um partido que acredita que está transformando o modernizaçao das indústrias com a chegada dessas
Pafs. E que ele seja pedagógico, para que no futuro a montadoras justificam tamanho volume de recursos



o SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Tem
V. Ex'- a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, sre e Srs. Deputados, venho há várias
semanas pronunciando-me sobre as paralisaçOes
dos servidores estaduais municipalizados da área de
saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Os servidores estaduais foram municipalizados
há mais de uma década, quando os Hospitais Munici
pais Getulinho, Psiquiátrico de Jurujuba e Orêncio de
Freitas e o Centro Previdenciário de Niterói pertenci
am ao estado.

Quando os hospitais foram municipalizados,
100% do quadro de servidores que eram estaduais
continuaram trabalhando nas mesmas unidades; por
isso é possfvel encontrar em um mesmo hospital fun
cionários estaduais e municipais.

Hoje 45% dos funcionários são municipais e
mais de 50% são funcionários estaduais.

A municipalização, apontada como a principal
causa dos avanços na estrutura do sistema público
de saúde de Niterói, trouxe um problema que vem à
tona com a greve dos servidores que trabalham em
unidades municipalizadas.

O tratamento diferenciado dado pelo Governa
dor do Estado aos funcionários estaduais "municipali
zados· é a grande causa da greve iniciada na última
terça-feira. Cinco mil funcionários estaduais que tra
balham em unidades municipais são discriminados.
Enquanto os médicos dos hospitais do estado rece
bem mais de R$1.000,OO, os médicos do estado que
trabalham nas unidades "municipalizadas· recebem
R$340,OO.

Esses funcionários estão sendo desvalorizados
tanto do ponto de vista financeiro como do profissio
nal. Há mais de dez anos a classe vem reivindicando
mais atençao financeira do estado, até mesmo por
que a folha de pagamento é emitida pela Secretaria
Estadual de Administraçao, e o Governo Estadual
joga para os municlpios a responsabilidade pelos
seus funcionários, que na verdade é do estado. Dian
te disso, os funcionários estaduais "municipalizados·
estão no meio de um impasse polftico entre estado e
municfpios.

Durante o discurso do Sr. Rubens
Bueno, o Sr. Arnaldo Faria de Sá, § ~ do arti
go 18 do Regimento Interno deixa a cadeira
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retirados dos cofres públicos? Oinvestimento não es- da presidência, que ê ocupada pelo Sr. Luiz
tará muito longe do beneficio real destinado à popula- Carfos Hauly, § 2f2 do artigo 18 do Regimen-
ção? to Interno.

Os recursos públicos devem ser usados, em pri
meiro lugar, para atender necessidades urgentes e
constantes da populaçao. Aplicar esses recursos em
investimentos a longo prazo edeixar as áreas de saú
de, segurança e educaçao desamparadas é, no mlni
mo, uma atitude irresponsável dos Governadores
Estaduais.

A promessa de que as montadoras irão aumen
tar o número de empregos nem sempre é cumprida
ao pé da letra, pois a quantidade de postos de traba
lho oferecida é bem menor do que aquela anunciada.
Apesar da modemizaçao promovida pelas fábricas ao
atrair outras empresas para a região, a instalação das
montadoras também traz problemas sociais. Em bus
ca de emprego, migrantes chegam às cidades e inva
dem áreas públicas, de onde surgem favelas e traba
lhadores que, por não encontrarem o que desejavam,
passam a viver de subempregos.

Como se pode notar, as vantagens trazidas pela
concessão de subsldios para empresas automobilfs
ticas são bem menores que os problemas causados
na região onde se instalam essas multinacionais.
Aliás, com tanto interesse das companhias automobi
Ilsticas no Pais, pois o Brasil tem o maior número de
montadoras instaladas no seu território, não há moti
vos para conceder tamanho número de beneficios a
essas empresas.

Além disso, a compra de um automóvel novo
não é algo que aconteça normalmente na vida da ma
ior parte da população brasileira. Por essa razão, a
instalaçao de novas montadoras é uma tentativa eli
tista de aumentar a oferta de emprego.

É verdade, Sr. Presidente, Deputado Luiz Car
los Hauly, que o grande investimento das montadoras
no Brasil gera um aumento no volume de divisas em
dólar. Entretanto, muito maiores são os bilhões em
impostos, que, quando não deixam de ser cobrados
às montadoras, têm seu pagamento adiado a perder
de vista.

Se o Pais pretende continuar incentivando a ins
talação de multinacionais, é preciso rever os subsidi
as concedidos em nome de uma modemizaçao que
só traz beneficios aos estrangeiros e a alguns Gover
nadores.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Chamo a atenção dos nobres colegas Parla- Com isso não podemos concordar. Não pode concor-
mentares para esses profissionais, médicos, farma- dar a consciência democrática da Nação.
cêuticos, psic610gos, enfermeiros e todo o corpo de Que quer, afinal, o Governo? O mesmo, ao que
enfermagem, que têm sobrecarga de trabalho, lidam podemos entender, que queriam os Governos ditato-
com vidas humanas todos os dias e no entanto não riais e militares, que tanto infernizaram e envergonha-
têm seu valoroso trabalho reconhecido pelas autori- ram o Pars.
dades competentes. Na época, vale lembrar, os grêmios estudantis,

Exigimos uma resposta do estado para esse im- os sindicatos, as associações de moradores e outras
passe. entidades também representativas da sociedade civil

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. eram infiltradas de agentes do SNI, alguns chegando
O SR. CARLOS DUNGA _ Sr. Presidente, peço a ocup~r ~ostos de rele~o, todos exatamen~e com

a palavra pela ordem. esse obJetivo: o de colher Inform~ções para onentar a
. ação do Governo. E uma ação, mnguém desconhece,

O SR. PRESIDENTE (LUIz Carlos Hauly) - Tem repressiva, criminosa mesmo.
V. ExA a palavra. No caso especrfico do MST, que informações

O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB. pretende o Governo? E informações que o ajudem a
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. decidir o quê? Os documentos do movimento estão
Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, é com atenção que ar, publicados, difundidos e analisados em cursos
registro neste ~I~nário o evento que foi realiz~do na que o pr6prio MST promove. Em poucas palavras, o
Paralba neste ultimo final de semana sobre a cldada- MST quer acabar com quinhentos anos de latifúndio
nia e o interesse público. improdutivo. Bem, toda a sociedade brasileira deseja

Sesi, Senac, Sesc, Fiep, o governo do estado, o o mesmo. A falta de terra para trabalhar e produzir
Exército e as prefeituras municipais realizaram esse gera o êxodo rural e o empobrecimento dos campos e
evento. das cidades. Isso nos vai conduzir até onde?

O Programa Ação Global, desenvolvido na Pa- O MST entende que a distribuição pura e sim-
ralba no último sábado, fez 192.685 atendimentos: pies de terra não basta. E não é bastante, de fato.
64.201 em Campina Grande, 37.713 em Sousa e Como tombar a terra, semear, colher e vender sua
90.751 em Bayeux. O programa foi uma ação conjun- produção? Isso tudo exige crédito rápido e barato. E
ta do Sesi e da Rede Globo, por meio de suas afilia- n6s, que temos o maior e mais experimentado banco
das, as TV Pararba e Cabo Branco, além de outras 48 rural do mundo, o Banco do Brasil, por que não che-
parcerias. gamos a definir essa nova polrtica de crédito rural? É

Muito obrigado. como, aliás, pensa toda a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Luiz C ri H I) _ 11 m Assim, Sr. Presidente, c~e.gamos a co~clusões
a os au y .e preocupantes. O Governo eXibiU um furor Inconse-

a palavra, pelo PPS, para com~letar o tempo destlna- qüente diante das ações do MST e decidiu-se por
do ao partido, o Deputado Regls Cavalcante. adotar umas tantas providências que impedissem es-

.0 SR. R~GIS ~AVALCANTE (PP.S - AL. P~o- sas ações. É seu direito, um direito que tem os limites
nuncla o segUinte dlsc~rso.) - .Sr. PreSidente, Sr"- e impostos pela cidadania - esta tendo de ser sempre
Srs. Depu~dos, o Se~lço Na~lonal de Informações, respeitada -, mas, em meio a essas providências,
o SN~, d: tn~te ":lem6na, ~st~na retomando aos qua- aparece a criação de uma nova agência de informa-
dros Inst~tuclonals da Repubhca. Isto é de estarrecer. ções que o Ministro da Defesa cuidou logo de anunci-
As autondades negam, é certo, mas confirmam que ar que não seria para perseguir ninguém, em um
todo governo necessita de um volume mrnimo de in- exemplo trpico de ato falho. Tal agência, repetimos,
for":laçõ~spara tomar as decisões de Estado quando obteria informações que permitissem ao Governo
assim eXigidas. adotar determinadas decisões contra o MST? Não.

Mas que decisões? As repressivas? Sim, por- Contra a sociedade' brasileira no seu conjunto, por-
que a idéia de montar uma nova agência capaz de que os ideais de terra livre e produtiva, de redução da
buscar informações a meio do social foi anunciada miséria e da excludência são os ideais de todos n6s.
pouco depois dos tristes acontecimentos de Porto Se- Dar que não nos é difrcil concluir que a pretensão go-
guro e das ações deletérias do MST, invadindo prédi- vernamental reside em impedir que a cidadania se
os, fazendo reféns.- enfim, nada que tenha a ver com manifeste e exija a tomada de' decisões, mas não da-
a luta daquele movimento em prol da reforma agrária. quelas que saem dos subterrãneos dos palácios, dos
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gabinetes mal iluminados onde tradicionalmente se Ainda como estudante, Oswaldo Cruz encon-
traçam as medidas repressoras contra todo o povo. trou-se com Francisco de Castro, grande clfnico e

Mentém ao Presidente da República ou, o que professor de Medicina, que er~ médico de seu ~ai e
nos parece ainda mais grave, S. ExA gosta de ser re- que, observando suas tendênCias para a pesqUisa e
fêm dessas mentiras. Mantemos áulicos palácios que pan:- a saúde pública,. acon~el~ou-o a estudar no
insistem na necessidade de informaçOes. Pois as in- Instituto Pasteur de Pans. No iniCIO de 1896, Oswaldo
formações estão ar mesmo, Sr. Presidente. Dê uma Cruz decidiu aceitar o conselho e seguiu com a famr-
olhadela rápida sobre o Pars e sua cidadania e não lia para estudar em Paris, onde freqüentou o Instituto
vai ser difrcil entender o que ê preciso fazer: é preciso Pasteur até o penúltimo trimestre de 1899.
resgatar, com a urgência dos desesperados, essa De volta ao Rio de Janeiro, assumiu o lugar de
imensa drvida social que o Estado tem para com a chefe de laboratório da Policlfnica Geral e instalou
Nação, uma drvida que, neste Governo infeliz, nada seu próprio laboratório de análises. Em fins de 1899
mais fez senêo crescer e se aprofundar. apareceram casos suspeitos de peste bubônica no

Muito obrigado pela atenção. Porto de Santos, em São Paulo. Oswaldo Cruz foi de-
. signado, pela Diretoria de Higiene, para apurar a sus-

O SR. CORONEL GARCIA - Sr. PreSidente, peita, confirmando-a e prevendo a possibilidade da
peço a palavra peJa ordem. invasão do Rio de Janeiro por essa nova doença que

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Tem entrara recentemente no Brasil.
V. ExA a palavra. Com essa perspectiva, o Barão de Pedro Afan-

O SR. CORONEL GARCIA (Bloco/PSDB - RJ. so, diretor do Instituto Vacinico Municipal, conseguiu
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. com o Prefeito Cesário Alvim a Fazenda de Mangui-
Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, o Brasil, no final do nhos para instalar o Instituto Soroterápico Federal,
século passado, como no final deste, atravessava tendo Oswaldo Cruz sido convidado para ser diretor
uma situação sanitária das mais graves, com epide- técnico desse Instituto, que na realidade era apenas
mias de febre amarela, de variola, de peste bubOnica um laboratório para preparação do soro antipestoso.
e de malária que dizimavam as nossas populações, Assumiu esse posto em 23 de julho de 1900, e no final
impediam o nosso desenvolvimento econOmico e o desse mesmo ano o soro e a vacina antipestosos
comércio com o exterior. As companhias de navega- eram empregados na terapêutica e profilaxia da pes-
ção proibiam que as embarcações parassem no Rio te, comprovados como de excelente qualidade pelo
de Janeiro, capital da República, por considera- Instituto Pasteur, de Paris.
rem-na um porto insalubre. A noticia da "nova escola" começou a circular

Oswaldo Cruz, filho primogênito do Dr. Bento entre a classe médica e estudantes de medicina e
Gonçalves Cruz, nasceu em 5 de agosto de 1872, na médicos interessados em desenvolver as suas teses
pequena e pacata vila do Paraitlnga, no Estado de começaram a fluir para o Instituto, entre os quais o jo-
São Paulo, localizada na Serra do Mar, entre Taubaté vem Carlos Chagas e o já consagrado cientista
e Ubatuba, no litoral, entreposto de passagem das Adolpho Lutz.
caravanas com minério, café e outros cereais para Em março de 1903, quando a febre amarela já
embarque no Porto de Parati, com destino aos peises se disseminava pelo PaIs, Oswaldo Cruz foi nomeado
da Europa e de outros continentes. diretor-geral de saúde pública, oportunidade em que

Quando Oswaldo Cruz tinha apenas cinco anos apresentou um plano de saúde para controlar a febre
o Or. Bento Gonçalves Cruz, seu pai, transferiu-s~ amarela em três anos se lhe dessem "força e recur-
com a familia para o Rio de Janeiro, a fim de melhor sos·.
educar os filhos. Oswaldo Cruz ingressou na faculda- A classe médica e os catedráticos, além de sur-
de de medicina com 16 anos de idade, graduando-se presos e decepcionados, perguntavam-se por que
quatro anos depois com apenas vinte anos de idade, esse desconhecido Oswaldo Cruz teria sido designa-
defendendo a tese intitulada "Veiculaçao Microbiana do para um cargo tão importante.
pela Agua". Desde cedo começou a dedicar-se ao es- Logo após a posse, iniciou, com o auxilio do Dr.
tudo sobre os estados frsicos e quimicos e profilaxia Carneiro de Mendonça, as medidas profiláticas con-
geral contra a infecção pelas águas, cuidando dos tra a febre amarela e a peste bubOnics, com fumiga-
processos de purificaçao da água. Fez inclusive um çêo das casas com vapores de enxofre, tratamento
estudo critico e comparativo sobre os primeiros filtros das telhas com querosene, ataque aos criadouros de
usados. mosquitos e desratização da cidade, ao mesmo tempo
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em que se empenhava na aprovação do Plano de Re- trole da febre amarela em Belém e o saneamento de
forma da Saúde Pública. Manaus.

Nessa época, crescia na imprensa uma grande Oswaldo Cruz -era um patriota e, no dizer de
oposição ao programa de Oswaldo Cruz, com carica- Arthur Neiva, "do Amazonas ao Rio Grande, o Brasil
turas, modinhas, cançonetas e versos satrricos, edito- engastava-se no seu coração como um todo homogê-
riais, crIticas cientrficas, sentenças e recursos judicia- neo, compacto e indissolúvel".
is, calúnias, ameaças e insultos. Embora não desejando, Oswaldo Cruz foi eleito

Em decorrência da vacinação obrigatória contra para a Academia Brasileira de Letras em 1912, na
a varlola, eclodia, em 14 de novembro de 1904, uma qual foi recebido por Afrânio Peixoto, que, no seu dis-
rebelião dos cadetes da Escola Militar contra o Presi- curso, disse a certa altura: "Vós sois como os grandes
dente Rodrigues Alves, que foi sufocada três dias de- poetas que não fazem versos; nem sempre estes têm
pois. O Governo era atacado de todos os lados, na poesia e ela sobeja na vossa vida e na vossa obra".
imprensa, no Congresso e nas ruas, mas resistiu, tal Oswaldo Cruz veio a falecer em fevereiro de
a confiança q~e depositou em Oswaldo Cruz. 1917. Expirou, assim, aquele que no dizer de Cle-

As me~ldas começaram a dar resultados. Os mentino Fraga "foi um momento singular na vida cien-
casos de óbitos por febre amarela Galram de 984 em tlfica do Brasil". E Carlos Chagas, no seu último plei-
1902 para 584 em 1903, 48 em 1906, 4 em 1908 e to, declarou: "levam-no, para a honra de nossa épo-
ze~o em 1909. Estava saneada a cidade do Rio de Ja- ca, os ecos de uma redenção profissional e as bên-
nelro. çãos de uma Pátria agradecida".

Após o prim~ir~s res~ltado~ de sua campanha, Na oportunidade em que comemoramos o Cen-
O~waldo Cruz deCidiU ampliar as Instalações?e Man- tenário do Instituto Oswaldo Cruz (1900/2000), rende-
g~l~hos e estabelecer um marco na nova saude bra- mos nosso preito emocionado ao seu grande criador
sllelra. e externamos aos seus fiéis disclpulos, capitaneados

Em 1907, o Brasil conquistou o 14 lugar entre pelo atual diretor José Rodrigues Coura nossa since-
123 .n~ções con~rrentes à exposiçã~ internacional ra homenagem e o reconhecimento, qu~ com certeza
de higiene.de Berlim. Ess~ fato, assoclad~ ao eleva- é de toda a sociedade brasileira, pelos excelentes
do nlvel cientIfico do Instituto de MangUlnhos, que serviços prestados ao nosso PaIs.
passou oficialmente a cham~r-s~ Instituto Osw~ldo O SR. LUIZ MAINARDI- Sr. Presidente, peço a
Cruz, .e ~s ~escobertas. pnnclpalmente do clcl~ palavra pela ordem.
exo-entrocltáno dos alterldlos de pombos, por Henn- .
que Aragão, em 1906, da vacina contra o carbúnculo, O SR. PRESIDENTE (LUIZ Carlos Hauly) - Tem
por Rocha Lima, Alcides Godoy e Gomes de Faria, V. ExA a palavra.
em 1906/1908, e da doença de Chagas, por Carlos O ~R. LUIZ MAINARDI (PT ~ RS. Pela or~em:
Chagas, em 1909, fazem a glória da Instituição e a Sem reYlsão do ~rador.) - Sr. Presld~nte, en~~lnhel
imagem quase divina do seu criador, que recebeu nu- um projeto de lei para alterar o Código BraSileiro de
merosas homenagens pessoais e reconhecimento in- Trânsito, de 1997, que determina que o Contran
ternacional. regulamente um dispositivo nos veIculas de carga, o

Para completar a sua obra, Oswaldo Cruz inau- chamado tacógrafo.
gurou em 1909, o curso de aplicação di' Manguinhos, Constatamos que os velculos mais antigos, os
o primeiro curso de pós-graduação da área biomédi- caminhões velhos, por exemplo, são obrigados a ins-
ca no Brasil, que povoou o PaIs de pesquisadores e talar esse equipamento que,' além de caro, não tem a
sanitaristas. mesma utilidade e a funçao que tem nos novos veleu-

No mesmo ano criou as Memórias do Instituto los. Trata-se de equipamento caro, como já disse, e,
Oswaldo Cruz, hoje uma das mais prestigiosas revis- na maioria da yezes, os caminMes antigo~ ~ra~alha~
tas internacionais na área biomédica com mais de 90 apenas em vIas urbanas ou estradas 'flclnals, n~lo
anos de circulação. ' tendo essa obrigatoriedade p~ra 9!les (') me~mo senti-

Apesar de toda a glória, Oswaldo Cruz não se do que tem re~a~o aos verculo~ novos, aliem de ser
deitou em "berço esplêndido". Já doente, seguiu para grande a POSSibilidade de o eqUipamento estragar.
a AmazOnia, em janeiro de 1910, para supervisionar o Por isso, essa lei nao deve ser retroativa. A de-
plano de combate à malária, a fim de permitir a cons- terminação do Contran deve selVir apenas para veí-
trução da estrada'de ferro Madeira-Mamoré, depois culos fabricados após 1997.
continuado por Carlos Chagas. Supervisionou o con- Multo obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos HauJy) - Con- Veja, Sr. Presidente, jé ocorreu de, ap6s um au-
cedo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha, pelo PT. ditar haver iniciado uma fiscalização, sem que ele fos-

O SR. DR. ROSINHA (PT- PRo Sem revisão do ~cons~ltado, ser concedido prazo à empres~. Isso ~
orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, trago Ilegal e Imoral. O que parece ~ que a DelegaCia Regl-
uma denúncia sobre a DRT - Delegacia Regional do onal d? Trabalho quer negociar favores com os em-
TrÇlbalho do Paraná. No dia 15 de agosto de 1999, o presénos. _ _
jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, publicou classifi- Funcionérios- qu-e faziam serviço externo sao
cada anunciando a locação de um prédio na Rua Dr. colocados em serviço interno. Sr. Presidente, o Minis-
Pedrosa, 65, naquela capital, no valor de 14 mil reais. tério tem conhecimento de tudo isso há mais de seis
No dia 23 de agosto de 1999, o OlAria OfIciai da meses, porque encaminhei denúncia por escrito.
União publicou que a DRT do Paraná havia alugado o Resguardei-me de abordar a questão desta tri-
referido im6vel pelo valor de 23 mil e 700 reais. buna por seis meses, porém resolvi fazê-lo neste mo-

Os classificados estão aqui, anunciando o pré- mento porque, como o Ministério está sendo omisso e
dia por 14 mil reais. Tenho também cópia do Dlãrlo conivente, essa ilegalidade e imoralidade continua a
Oficial, divulgando que o prédio foi alugado por23 mil ocorrer.
e 700 reais. O prédio alugado tem 2.716 metros qua- Sr. Presidente, espero que o Ministro intervenha
drados de área; o prédio antigo, 8 mil metros quadra- o mais rápido posslvel na DRT do Paraná, pois os tra-
dos. balhadores confiam em que esse 6rgão cumprirá o

Entrei com uma ação popular, porque esse é um seu papel de fiscalizador.
ato lesivo ao erário. Esse imóvel foi locado em agosto A atual gestão não é séria e honesta como se
do ano passado. Até o presente momento, o Ministé- exige.
rio do Trabalho vem pagando o aluguel; no entanto, a Era o que tinha a dizer.
DRT continua funcionando no antigo endereço, sem O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Con-
poder ser transferida, porque não cabem no imóvel cedo a palavra ao Deputado Linceln Portela, pelo Blo-
novo todos os arquivos. Tanto é que o chamado arqui- co Parlamentar PUPSL. S. ExA dividirá o tempo com o
vo-morto está sendo depositado em uma empresa de Deputado Cabo Júlio.
transportes chamada Transquadros. O Ministério do
Trabalho já tem conhecimento desse fato, tendo em O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
vista que para lé remetia ofIcio, mas não torna provi- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!
dências. e Srs. Deputados, todos os brasileiros e até mesmo

os organismos internacionais têm voltado seus olha-
Denunciei também um funcionário que trabalha res para o movimento social que há vários anos vem

ilegalmente na DRT. O nome desse funcionário é Na- se alastrando por todo o Pars, levantando a maior
tan Vieira Falavinha, parente do Sr. João Iensen Fala- bandeira da luta pela reforma agrária na hist6ria bra-
vinha, que é o Diretor da DRT. O dinheiro relativo a silsira. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
esse funcionário já foi devolvido, pois constatou-se a Terra, MST, nao foi o primeiro no Brasil, mas, sem dú-
ilegalidade, porém nenhum processo criminal foi vida, é o de maior expressão, assumindo a cada dia
aberto. O Ministério deveria ter instaurado esse pro- uma postura que, certamente, será lembrada por ge-
cesso, porque houve crime. rações e gerações, preenchendo longas péginas de

Até recentemente, a DRT do Paraná recebia nossa hist6ria.
elogios pela rapidez na tramitação de processos e na Entre 1950 e 1964, surgiu no Brasil o movimen-
aplicação de multas, mas agora estes se acumulam, to camponês organizado: era a União dos Lavradores
porque o diretor, ou toda a cúpula que dirige o 6rgAo, e Trabalhadores Agricelas (ULTAB) e o Movimento
aguarda negociações que são propostas, muitas ve- dos Trabalhadores Sem Terra (MASTER). A ditadura
zes sem informar que visitaram a empresa. Há indfci- militar foi responsável pelo quase completo desapa-
os de que haja negociações paralelas, com favoreci- recimento dessas organizações. Nos anos 70, foi a
mentos para a atual administração. vez das Comunidades Eclesiais de Base, que promo-

Funcionários sérios e honestos são persegui- viam debates e reflexões entre a população sobre a
dos pela atual administração, são afastados da flsca- questão agrária no Pars. Mas foi somente no inIcio
Iizaçao de empresas. onde já estão realizando esse dos anos ao que novos movimentos sociais surgiram,
trabalho, e ainda lhes é solicitada a devolução da ar- dentre eles, o MST, que teve o seu primeiro encontro
dem de serviço. nacional em 1984.
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O MST veio para impactar todos os segmentos edade. A pior forma de dominação é a que sutilmente
da sociedade e tem efetivamente incomodado os de- se esconde sob o lastro de uma falsa legitimidade.
tentores do poder politico e econômico no Brasil com E vou além: constituem maior afronta ao Estado
suas medidas reais. ~es~ forma, o MST ~esnu~ou democrático a falta de saneamento básico, por nega-
uma q~es~o q.ue mUito Incomoda e dá eVidênCia à ção ao principio da dignidade da pessoa humana, os
covardia hlstónca do Govern~ Federal em enfren- cortes feitos pelo Executivo ao orçamento na área 50-

tá-Ia: refiro-me à reforma agrária. cial, o sistema de saúde precário e todas as demais
Por trás de todos esses movimentos estão pro- omissões dolosas do Governo Federal em relação

blemas sociais, polfticos e econômicos cujas raizes aos setores essenciais da sociedade.
remotas são os grandes latifúndios que estavam con- Tenho consciência dos embates juridicos trava-
ce~trados nas mãos de poucos e ~ue repres~ntavam dos em torno do tema reforma agrária. O direito de
a riqueza ~a Nação. Quem os d~tlnha revestla-~e de propriedade e todas as suas formas de proteção ad-
u~ poder Incontestável e determ/~ava de !~rma Impo- vindas do direito romano permitem a utilização do
sltlva os rumos do PaIs, econômica e politicamente. desforço incontinenti, que é legItima defesa da pro-
. Hoje a concentração de riqueza con~inua exis- priedade, a pronta repulsa ao ataque do patrimônio.
tl~do, mas d.e outras formas. ~ão .monopóllos econô- Entretanto, essa reação imediata dá ensejo muitas
miCOS, ~rtéls e uma. verdadeira d.ltadura ~o mercado vezes a ações truculentas e violentas, como se viu no
financeiro, tanto nacional quanto Internacionalmente, caso das chacinas de Corumbiara de Eldorado dos
determinando o que se deve considerar riqueza ou Carajás, onde 22 sem-terra e um p'oHcial morreram e
não. Não b~stassem os escassos re~ursos para a re- cerca de quarenta pessoas ficaram feridas, e, há pou-
forma agrána, o Governo, em uma atitude de clara re- cos dias no Paraná com a morte de um sem-terra.
presália ao Movimento dos Trabalhadores Rurais, co- '. ' .
mete o despautério de suspender temporariamente a Em um pais d~ extensão ~on~lnental como ~
liberação de crédito para o assentamento dos nos~o ~ terras produtivas, n~o se Justifica poucos lat~-

sem-terra, repassado pelo Programa Nacional de fundlános ~assacrando mUitos ~ue quer~m p~oduzlr
Apoio à Agricultura Familiar (PRONAF), a fim de in- para o BraSil e para a sua própna sobreVivência.
vestigar possiveis desvios de dinheiro público por Era o que tinha a dizer.
parte de cooperativas, algumas delas ligadas ao Obrigado.
MS~ medi,ante a a~us,~ção ode es~r s~ndo cobrado O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Con-
um pedágiO financeiro de 3~ do dinheiro dos assen- cedo a palavra ao Deputado Cabo Júlio pelo Bloco
tados. A inv~stigação e.o controle na gerência dos re- Parlamentar PLlPSL. '
cursos públicos são IICltos, mas a suspensão desse • .
montante de 25 milhões de reais que serviriam ao es- O SR. CABO JULIO ~Bloco/PL:-MG. Sem revl-
tabelecimento de muitas famllias não se justifica. são do orador.) - Sr. PreSidente, Sr"- e Srs. Deputa-

Dificultar o acesso ao financiamento e prejudi- dos, cheguei a esta Casa há cerca de u~ ano e meio
car projetos de assentamento já em andamento é e todas as vezes em ~ue sub~ a esta trJb~na é 'para
mais uma forma de mantera dominação e de reprimir. tratar do mesmo tema. o crescimento da ViolênCia no
Se, por um lado, muitas terras já foram desapropria- PaIs.
das, por outro lado, as medidas revelam-se inócuas Parece que agora o Governo acordou e começa
diante da inércia do Governo em não oferecer condi- a preparar um pacote para o combate à violência. Me-
ÇÕes para que as fam[lias dos sem-terra e dos nos mal. Trago, então, à tona alguns dados sobre os
sem-casa possam se estabelecer. quais o Governo deve estar atento no momento de

Não estou a avalizar algumas atitudes vândalas elaboração do pa~ote. Falou~se, primeiro, em se criar
que alguns grupos têm tomado ao longo dos anos, uma Guarda NaCional. DepOIS, voltou-se atrás.
como os saques e a ocupação de prédios públicos Lembro que o orçamento do Ministério da Defe-
com foices e enxadas. Essas atitudes são ilegais e sa para o ano 2000 é de quase 20 bilhões de reais. Só
ilegltimas e afrontam a ordem pública, os direitos fun- ,para que as pessoas tenham idéia, ressalto que o or-
damentais e o próprio estado democrático de direito. '~mento para a educação, no mesmo perfodo, é de
Todavia, igualmente i1egltima é a negação do cumpri- cerca de 12 bilhões de reais. E há cerca de 307 mil
mento de preceitos constitucionais, entre os quais o .homens nas Forças Armadas do Pafs. Apenas em
que reza que a Ordem Econômica deve orientar-se, Brasflia, onde não tem mar, a Marinha mantém quase
entre outros, pelo princfpio da função social da propri- 4 mil homens.



26976 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

Quero, então, apresentar uma sugestão ao Go- que passou, em que o Governador do Estado de São
vemo Federal. Esses 307 mil homens, na prática, não Paulo, Dr. Mário Covas, foi agredido, assim como
fazem nada. Pergunto: que beneficio esse contingen- também o foi em seguida o Ministro da Saúde, Sena-
te traz ao Pais? Nenhum, pois não estamos em guer- dor José Serra, de maneira pública e profundamente
ra. E, se estivéssemos, com certeza, seria bem dife- desrespeitosa.
rente. Por que não usar esses homens no combate ao Sr. Presidente, fui Ilder estudantil secundarista e
narcotráfico e à violência? No decorrer dos trabalhos universitário, chegando à presidência do Diretório
da CPI do Narcotráfico, verificamos que as nossas Central de Estudantes da Universidade Federal do
fronteiras são extremamente vulneráveis. r= muito fá- Pará. E é com essa vivência da minha juventude estu-
cil sair do Pais ou nele entrar. Por que não usar cerca dantil que venho aqui, de público, dizer que sempre
de 10% desses 307 mil homens no policiamento de defendi, até pelas minhas próprias raizes, o direito de
nossas fronteiras? Por que não usar 5 mil ou 10 mil as pessoas contestarem, protestarem e fazerem mo-
homens, quantos forem, no combate à violência nos vimento social de todo tipo, mas com respeito às au-
estados? Por puro orgulho esse tema não é discutido. toridades constituldas.

r= preciso, porém, dar um basta a isso, porque, O fato ocorrido com o Governador Mário Covas
senão, chegaremos ao momento em que o caos vai e com o Ministro José Serra, no Estado de São Paulo,
instalar-se definitivamente, e teremos, de um lado, as lembra-me momentos passados, no meu estado,
policias ineficazes por falta de contingente e, de ou- quando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
tro, as Forças Armadas com 300 mil homens, mas Terra, em enorme passeata, desviou o rumo para en-
que, por puro orgulho, não podem combater o crime. trar na Secretaria da Segurança Pública a fim de, na
No meio disso tudo, fica o cidadão sem ter para onde verdade, quebrá-Ia totalmente.
correr. Sr. Presidente, o que se percebe - e isso me

Sr. Presidente, fica a minha sugestão no sentido passa de maneira muito clara - é uma ação um tanto
de que se crie - com 10 mil homens é posslvel quanto orquestrada de maneira a que não se respei-
fazê-lo - uma força-tarefa móvel nas Forças Arma- tem mais as autoridades constituldas do Pais.
das, capaz de atuar nos diversos estados da Fede- Registro esta preocupação para dizer que, no
ração, para combater o crime de acordo com a meu entendimento, o Governo da República tem de
necessidade, a exemplo da Operação Mandacaru, repensar esse quadro de maneira a, com determina-
que só não deu resultados porque fizeram grande ção, impor a manutenção da ordem. Não consigo en-
propaganda a seu respeito, o que não trouxe bene- tender esses movimentos ditos sociais e que, na ver-
frcio algum. dade, são movimentos poUticos. Não sei para que

Proponho, portanto, que não mais se crie uma rumo querem conduzir o Pais.
expectativa, porque não resolverá o problema. r= pre- Nunca vi, em toda a minha atividade poHtica,
ciso também que se pense em trazer beneffcios práti- quer estudantil, quer partidária, um Ministro e um go-
cos à sociedade. Trezentos e sete mil homens - deixo vemador de estado serem desrespeitados da forma
a pergunta para encerrar, Sr. Presidente - fazendo o como o foram S. Ex!! o Ministro José Serra e o Gover-
que e para quê? nador Mário Covas, no Estado de São Paulo. Aqueles

Durante o discurso do Sr. Cabo Júlio, comportamentos foram tristes, I~mentáv~is. E não
o Sr. Luiz Carlos Hauly, § 2R do artigo 18 do basta apenas qu~ esta Casa, por intermédiO de se~s
Regimento Interno, deixa a cadeira da pre- membr?s, repudl~ tal comportamento..É necessár~o
''''ê' é d I Sr. Bd'nho que haja determinação, uma ação mais forte, maisS/u' nCla, que ocupa a pelo . I d

Ar ,. § 2~ do artigo 18 do Regimento veemente, por parte dos ó~g~os de seguran~ este
I :uJo, Pais, para que se possa COibir os abusos e, aCima de
n emo. tudo, exigir respeito às autoridades constituldas do

O SR. PRESIDENTE (Edinho Araújo) - Conce- Brasil.
do a palavra ao nobre Deputado Nicias Ribeiro, pelo Venho, portanto, Sr. Presidente, registrar esta
Bloco Parlamentar PSDB/PTB. minha preocupação - eu, que sou lá do Pará, onde

O SR. NICIAS RIBEIRO (Bloco/PSDB - PA. houve o incidente de Eldorado do Carajás. Há ques-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. tão de um ano, mais ou menos, quando do julgamen-
Deputados, venho a esta tribuna nesta noite, neste fi- to desse caso, as pessoas ditas defensoras desse
nal de sessão, para registrar minha preocupação com movimento social dos sem-terra exigiam que houves-
os acontecimentos havidos neste Pais na semana se condenações. Era o que queriam.
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Pergunto: onde está o respeito às leis? Existe Sr. Presidente, a esta Casa cabe a atitude sere-
um Código Penal, onde está o instituto do júri popular. na e sensata de acompanhar claramente essas ques-
E, parece-me, pelos seus comportamentos e por tOes. Ela tem de defender o direito daqueles que es-
suas ideologias, que as pessoas não se preocupam tão exigindo salários dignos e também diálogo para
muito em respeitar aquilo que é tradição, aquilo que, enfrentar sua própria realidade, que é chegar a casa
acima de tudo, constitui as leis que estão vigendo sem salário digno para atender às necessidades bási-
neste País. cas da sua famflia. A situação a que o povo está che-

Dessa forma, Sr. Presidente, nesta noite, trago gando vai acabar fazendo-o descambar para o revan-
apenas o registro da minha preocupação e um apelo chismo, o ódio e o conflito, desencadeando atos de
no sentido de que esta Casa, de modo uníssono, re- violência.
pudie esses comportamentos, mas que o estado, por Não somos partidários da violência. Esta
intermédio de seu aparelho, imponha o respeito e a Casa há de tomar uma atitude, por intermédio da
ordem neste País, porque não podemos de forma al- busca de um pacto social emergente, com a pre-
guma permitir que as autoridades constituldas sejam sença daqueles que são a base do Governo, suas
desrespeitadas como têm sido ultimamente. Lideranças, e daqueles que representam a Oposi-

Era o registro que queria fazer neste final de ção, a fim de buscarmos o caminho do diálogo, en-
sessão, Sr. Presidente. fim, da justiça social.

O SR. PRESIDENTE (Edinho Araújo) - Con- Era o que tinha a dizer.
cedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Hélio, pelo PDT. O SR. PRESIDENTE (Edinho Araújo) - Conce-

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do do a palavra ao nobre Deputado Pompeo de Mattos,
orador.) - Sr. Presidente, S......! e Srs. Deputados, pelo PDT.
quero deixar registrada a perplexidade com que O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem
nós, no Estado de São Paulo, estamos assistindo a revisão do orador.) - Sr. Presidente, S"'S e Srs. Depu-
um posicionamento contrário àquilo que está na lei. tados, o Governo brasileiro, por intermédio do Presi-
A sociedade brasileira, porém, há de convir que o dente Fernando Henrique Cardoso, anuncia para a
direito de greve é inalienável e está na Constituição Nação, alto e bom som, em brado retumbante, um
brasileira. plano milionário para a segurança pública do País.

Não somos favoráveis a medida alguma que ex- Ora, isso soaria bem se não fosse apenas conversa
trapole os direitos humanos, como a violência levada ao vento, se o Governo tivesse algumas açOes bási-
às últimas conseqüências. Se bem que - e é impor- cas, mínimas nessa área. Dessa forma se desenca-
tante que se registre - em palses desenvolvidos há, dearia ampla ação a partir das boas experiências já
sim, em determinadas situações de conflito, exacer- havidas por parte do Governo.
baçOes. E, muitas vezes, ministros, deputados e se- O Presidente Fernando Henrique Cardoso não
nadores acabam chegando às vias de fato com con- cumpre o elementar para a segurança pública. Como
seqoências danosas até fisicamente. gosto de matar a cobra e mostrar o porrete, deixando

Isso não é o que a democracia pede e exige. No o bicho ali estaqueado, para que não haja dúvidas so-
entanto, estamos perplexos ao ver a existência de bre aquilo que estou dizendo, dou como exemplo fato
uma psicose no meio da comunidade no sentido de ocorrido anteontem no Estado de Goiás, quando foi
enfrentar, por meio de medidas fortes, uma questão morto o traficante Marcos Antonio Díogo, conhecido
que não é política, e, sim, social. Estamos assistindo por Billy Gancho.
a conflitos sociais jamais vistos neste País, que co- Conheci o Billy Gancho. Ele depôs na CPI do
meçaram pelo homem do campo, passaram pela narcotráfico e denunciou a máfia de alguns juizes do
educação e agora estão na saúde. Esses conflitos es- Estado de Goiás que faziam interpretação benévola
tão se generalizando. da lei; ademais, faziam concessões extralegais para

É importante dizer que isso não é apanágio ape- que presos acusados por tráfico de drogas - com se-
nas do Brasil. Estamos assistindo na América Latina a tecentos quilos de maconha ou de cocaína; 7 mil qui-
movimentos convulsivos bastante preocupantes, haja los de maconha, como houve um caso - e condena-
vista a questão da Colômbia em guerrilha urbana decla- dos a nove, dez anos de prisão não chegassem a
rada; a Argentina com várias províncias tomadas por cumprir um ano de pena. Muitos deles hoje estão nas
guerrilhas; o Paraguai com trinta dias de estado de sitio; ruas. Em seu depoimento ele falou do funcionamento
o Peru com problemas nas eleições atuais. do esquema, incriminou juizes e advogados de Goiás,
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permitindo que a CPI avançasse para desvendar a devido ao preço muito baixo no mercado, está trazen-
impunidade naquele Estado. do imensas complicações para os produtores.

Essa testemunha foi inclulda no programa de O que estão fazendo os produtores? Estão cer-
proteção às testemunhas da CPI do narcotráfico, con- cando as principais cidades, fazendo barreiras para
seqoentemente do Ministério da Justiça, do Governo que não seja transportado o produto, na expectativa
Federal. Contudo, anteontem ela foi fulminada com de que ele aumente de preço. A saca do arroz está
doze tiros. O depoente estava no Programa Nacional sendo vendida a 11 reais em vários pontos do Rio
de Proteção à Testemunha. O Estado dispôs-se a Grande do Sul, enquanto o custo do produtor não bai-
protegê-lo em troca das informaçOes. A morte dessa xa de 14 reais.
pessoa - era traficante - que colaborou com a CPI é o Os agricultores, além de endividados, estão
exemplo do modelo de como não deve ser a seguran- sem capacidade de pagar os seus débitos, o seu cus-
ça pública, ainda mais quando o Estado se dispõe a teio, porque o preço não compensa. Por isso, vive-
oferecê-Ia para o cidadão. Esse é um tiro de morte no mos essa tragédia no nosso Estado, o que também,
Programa Nacional de Proteção à Testemunha. de certa forma, é o que acontece no País, por falta de
Salta aos olhos de todos o quanto é caótica, falida e garantia de preços para os produtores que investem
irresponsável a segurança pública oferecida pelo na atividade primária.
Governo. Os agricultores estão em um movimento muito

O Governo discursa, anuncia e planeja a respei- forte nesses dias - devem continuá-lo -, impedindo
to de segurança, mas não a oferece às pessoas, não que saia a produção e que seja feita a entrega do pro-
encontra meios de garanti-Ia, não oferece a estrutura duto para os supermercados. Poderá haver um desa-
necessária para que ela efetivamente funcione. bastecimento do mercado nacional pela questão crlti-

Para constatar essa realidade, basta ver os mei- ca que se vive no Rio Grande do Sul, já que esse
os de que dispõem as Policias Militares e Civis do Estado é um dos principais produtores do Pais. Esta-
Brasil e os meios de que não dispõe a Policia Federal. mos vivendo infelizmente a mesma situação pela qual
~ uma vergonha dizermos que há unidades da Policia passamos relativamente ao trigo, devido à falta de
Federal no Brasil de mãos abanando, sem armas e uma polltica econômica, não apenas deste Governo,
equipamentos, sem poderem fazer funcionar sua in- mas de vários outros. Foi eliminada a produção de tri-
teligência, sem homens suficientes, enfim, sem qua- go no Brasil.
se nada. E o Governo Fernando Henrique Cardoso Hoje importamos mais de 6 milhões de tonela-
não vê isso. das de trigo. Somos produtores de algo entre 2 a 3

O pior cego não é o que não Vê, mas o que não milhões de toneladas de trigo e importamos o res-
quer ver. S. Ex· não está vendo porque não quer. tante, para consumo de mais de 8 milhOes de tone-

O SR. PRESIDENTE (Edinho Araújo) - Con- ladas.
cedo a palavra ao Deputado Augusto Nardes, pelo Com o arroz poderá acontecer o mesmo, embo-
PPB. ra haja pequeno superávit na produção, mas nossa

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem política é ainda insuficiente para criar um equillbrio,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De- em termos de política agrícola, que possa vir a benefi-
putados, estou trazendo à tribuna assunto de gran- ciar os produtores de arroz.
de importância para o Rio Grande do Sul e para o O ideal seria que o Brasil tomasse providências
Brasil. Refiro-me à dramática situação que estamos no sentido de criar uma forma de compensar os pro-
vivendo em nosso Estado em razão do baixo preço dutores, como aconteceu na Comunidade Européia.
de um produto do qual somos o maior produtor do Quando se fez o acordo na Comunidade Européia,
Pais: o arroz. compensaram-se os produtores que perderam em

Trata-se de situação de calamidade. O produ- virtude de trocas comerciais entre um país e outro.
tor rural está endividado, em meio a muitas dificul- Criou-se um fundo para que os produtores que ti-
dades e não consegue preço justo para o seu pro- veram prejuízos pudessem ser compensados pe-
duto. los tesouros dos vários países que compõem

Sou vinculado a uma importante região agrrco- aquela Comunidade. Isso seria o ideal a ser feito
la, que produz soja, milho, arroz e trigo. Posso, por em beneficio dos agricultores do nosso Estado e
isso, dizer que jamais experimentamos situação tão do Pais.
árdua como a atual. São cinco anos de seca, com difi- Eu, que tive oportunidade de fazer mestrado em
culdades para a soja e para o milho. Agora o arroz, Genebra, na Sufça, pude acompanhar o processo de
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integração na Europa. Infelizmente no Brasil não há quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O
polrtica nesse sentido. Aliás, já alertamos e vamos preço médio das unidades está em 19 mil reais, com
continuar alertando o Governo para esse fato. prestações mensais de 120 reais.

Se preciso, iremos ao Ministro da Agricultura e O Programa Brasil já é responsável por 12 mil e
do Abastecimento, ao Ministro do Desenvolvimento, 30 moradias em construção e mais cerca de 13 mil
Indústria e Comércio Exterior, enfim ao Poder Cen- contratadas. O PAR tem 3 bilhões de reais de recur-
trai, solicitar a implementação de uma poHtica, como sos para a construção de 200 mil moradias. A previ-
a mencionada, para que possa haver o equiHbrio e a são é de que sejam gerados, com o programa, 286 mil
compensação dos produtores. novos empregos no setor da construção civil.

O produtor não pode pagar por um acordo que Lançado em junho do ano passado pelo Presi-
está sendo feito. O Mercosul é muito importante dente Emllio Carazzai, o PAR introduziu um novo
para a América do Sul e para todos os paises dessa conceito de acesso à moradia para atender às neces-
região, mas não podemos sacrificar alguns seg- sidades da população com renda familiar de até seis
mentos. salários minimos. As familias poderão arrendar as

Propomos seja feita a compensação para os unidades residenciais e terão direito à propriedade do
produtores e seja concedido um pra~o. Se não vamos imóvel ao final de um prazo médio de 15 anos. Os
mais produzir trigo, arroz, que se permita ao produtor imóveis têm um valor máximo de 20 mil reais e o ar-
optar por outro tipo de produção e assim não perder rendatário paga uma taxa de arrendamento mensal
todo o investimento, como é o caso dos produtores de de cerca de 140 reais.
trigo e arroz. As unidades que foram contratadas são as se-

Espero que os Parlame,ntares que defendem a guintes: Residencial Deputado Antônio Luiz Filho
agricultura e o setor primário em nosso Pais se jun- (Construtora Araújo Pinto), no Bairro do Porto da
tem a essa idéia. Madeira, com 136 unidades; Residencial do Barro

Cumprimento a Federarroz, por intermédio do (Exata Engenharia Ltda.), com 48 unidades; Con-
seu Presidente, Eurico Paz, e a Farsul, na pessoa do junto Residencial Rio Doce (Exata Engenharia
seu Vice-Presidente, João Carlos, que estão Iideran- Ltda.), em Olinda, com 160 unidades, e o Conjunto
do esse movimento em meu Estado. Residencial Paralso Encantado (Marcelo Bacelar

O SR. PRESIDENTE (Edinho Araújo) - Con- Construtora Ltda.), com 160 unidades, em São Lou-
cedo a palavra ao Deputado Joel de Hollanda, pelo renço da Mata.
PFL. O Presidente da Caixa também assinou con-

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem trato de financiamento com a Construtora Conic,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho à tribu- por meio do Prodecar (Carta de Crédito Associati-
na nesta tarde para me congratular com o Vi- vo), para' construção do Conjunto Residencial Sa-
ce-Presidente, Marco Maciel, o Presidente da Cai- mambaia Vilage, com 48 unidades habitacionais
xa Econômica Federal, Emflio Carazzi, e os Prefei- para funcionários públicos da Prefeitura Municipal
tos Roberto Magalhães, Jacilda Urquisa e Ettore do Recife. O valor aplicado foi de 1 milhão, 55 mil e
Labanca, pela assinatura, na última sexta-feira, 19 756 reais.
de maio, de quatro contratos pelo Programa de Ao fazer este registro, ressalto a importância
Arrendamento Residencial (PAR), pa~a construção social dos investimentos financiados pela Caixa,
de 504 unidades habitacionais localizadas respecti- possibilitando que mais de quinhentas famflias de
vamente nos Municlpios de Recife, OIinda e São baixa renda tenham acesso à moradia dentro da
Lourenço da Mata, envolvendo um investimento de nova filosofia de arrendamento residencial. Desta-
9,3 milhões de reais. co também as centenas de novos empregos diretos

De acordo com informações do Superintenden- e indiretos que serão gerados durante a construção
de de Negócios da Caixa, Alex Norat, desde a implan- , dessas unidades habitacionais não somente no Re-
tação do PAR, em julho do ano passado, 1.184 unida- 'cife, mas igualmente em Olinda e São Lourenço da
des já foram contratadas em Pernambuco, envolven- Mata.
do a aplicação de 22,3 milhões de reais. Está previsto Faço questão de registrar, nesta oportunidade,
para o inicio de junho a inauguração do primeiro em- o grande apoio que o Vice-Presidente Marco Maciel
preendimento, situado no Bairro de Vasco da Gama. vem dando às ações desenvolvidas pela Caixa, em
O Residencial Professor Aderbal Galvão, da Constru- especial o empenho em reduzir o atual déficit de habi-
tora Angra Ltda.,' possui 64 apartamentos de dois taçOes do nosso Pais.



O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Tem
V. ExA a palavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr-s e Srs. Deputados, recentemente o IBGE divul
gou pesquisa mostrando a enorme concentração de
renda existente no Brasil. De acordo com os números
coletados por aquele órgão, 1% da população mais
rica detém 13,8% da renda do Pars, enquanto os 50%
mais pobres ficam com 13,5%. Tal concentração
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Ao parabenizar o Presidente Emllio Carazzai Quero também deixar aqui meu repúdio à atitu-
por mais esta ação em favor da população carente do de covarde daqueles que agrediram o Ministro José
meu estado, destaco também a contribuição dedica- Serra e o Governador Mário Covas, em São Paulo, e
da e eficiente da equipe de técnicos e funcionários da também à omissão daqueles que, nesta Casa, não
Caixa em Pernambuco, à frente do Dr. Alex Norat, usaram esta tribuna para repudiar com veemência tal
que não mediram esforços para viabilizar a assinatu- agressão. Esses, de alguma maneira, não se com-
ra desses contratos de construção de novas unidades portaram à altura de suas Lideranças.
habitacionais. Sr. Presidente, para que essa minha fala não fi-

Era o que tinha a dizer. que só nesse registro amargo, quero dizer também
Muito obrigado. que tivemos mais uma reunião no Ministério da Saú-
O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presi- de esta tarde e conseguimos avanços concretos para

dente, peço a palavra pela ordem. a instalação do Consórcio Intermunicipal de Saúde na
O SR. P~SIDENTE (Edinho Araújo) - Tem V. Ex- Baixada Fluminense, matéria que interessa a quator-

a palavra. ze Municrpios - 4 milhões de habitantes que não têm
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (Blo- serviços públicos ~ompatrvei~ ~om as sU,as nec~ssi-

co/PSDB - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- dades. O C~n.sórclo Intermunicipal ~e Saude, estlmu-
Sr. Presidente, nesse final de sessão, vim ao plenário lado pelo MI~I~tro ~osé Serra ~ apOIado por tod?s os
disposto a fazer um pronunciamento para expressar órgãos do Mlnlsténo, c~nsegUlu avanços notáveis em
minha indignação com os fatos ocorridos no último fi- tao-som~nte noventa dias. , .
nal de semana em São Paulo. Dar ouvi o discurso do Felizmente, posso dar essa boa noticia, para
Deputado Nicias Ribeiro, do Pará, tão completo a res- que o meu regi~tro. nesta 'noite não fique na queStaO
peito do assunto que eu iria abordar, que, por um mo- amarga da denunCia da ação covarde daqu.eles que
mento, pensei em desistir. Mas acho que devemos não entendem .0 momento que estamos vlven~o e
somar vozes de advertência de indignação e de re- também da omiSsão daqueles que, em uma atItude
flexão sobre o que acontece~ nesse final de semana coerente com suas Lideranças, deveriam repudiar
com o Ministro José Serra e com o Governador Mário fortemente o que aconteceu em São Paulo, e não o fi-
Covas. Dois cidadãos que, para mim, constituem pa- zeram. Os ataques ocorridos em S~o.Paulo cont~a o
radigmas de dignidade, de seriedade, de homens pú- Go~ernador do Estado e contra? Ministro da Saud~,
blicos totalmente dedicados à causa do bem comum repito, representam uma gravrsslma ameaça ao regi-
da sociedade brasileira, com história para contar, com me d~mocrático: Aqueles que têm consciência das
história neste Parlamento, com passagens as mais C?nqUlstas que tlvem~s, da luta em favor da d.~mocra-
difrceis nas suas vidas pessoais em defesa das Iiber- Cla, não podem em hipótese alguma se omitir neste
dades. E são justamente esses os homens golpeados momento.
por aqueles que não entendem a luta, não entendem Muito obrigado.

a Ii~erdad~, a ?emocra~ia em que vivemos como o O Sr. Edinho Araújo, § 2/J do artigo 18
maior patnmônlo e ~ maior refor.m~ de todas as refor- do Regimento Interno, deixa a cadeira da
mas e da qual a SOCiedade braSileira tem razão de se presidência, que é ocupada pelo Sr. Joel de
orgulhar. Hol/anda, § 2/J do artigo 18 do Regimento

Plano Real, reformas da moeda, da educação, Interno.
da terra, do Estado, tudo isso, apesar de muito impor
tante, é muito pequeno em relação à conquista de ab
soluta normalidade democrática que o Brasil está vi
vendo. E é por essa razão e em decorrência disso, Sr.
Presidente, que o Brasil está atraindo o respeito das
naçOes civilizadas, desenvolvidas, das nações demo
cráticas do mundo inteiro. É em razão disso, e não por
causa do Plano Real, que o Brasil recebe os investi
mentos de confiança externa e interna, é em razão
disso que o Brasil vem crescendo e enfrentando to
dos os obstáculos em seu crescimento, apesar de to
das as dificuldades de uma sociedade tão desigual
que se nos apresenta.
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tem-se mantido praticamente nos mesmos niveis ta, que, como estamos vendo, traduz-se numa con-
desde 1988. Naquele ano, 50% dos mais pobres ga- centraçêo de renda altrssima.
nhavam 12% dos rendimentos, enquanto a faixa de Entretanto, historicamente, como já observaram
1% mais rica ficava com 14,2%. O próprio chefe do estudiosos do quilate de Raimundo Faoro ou René
Departamento de Pesquisa e Indicadores Sociais do Dreyffus, o Estado brasileiro estruturou-se como uma
IBGE, Luiz Antonio de Oliveira, reconheceu que os extensão dos negócios privados, visando ao atendi-
números levantados pela entidade revelam que a menta de interesses localizados e privilegiados e não
concentração de renda no Pais se mantém estável e ao bem-estar geral. Um dado da pesquisa do IBGE
muito alta. exemplifica isso: o indice de domicílios com sanea-

Mas a desigualdade brasileira não é apenas mento básico, uma das atividades precipuas do Esta-
econômica, Sr. Presidente. Uma análise das outras do, é de 31 r1% entre os 50% mais pobres e 80,5% en-
informações coletadas pelo IBGE permite concluir tre os mais ricos. O aparelho estatal, portanto, como
que a desigualdade em nosso Pais permeia todos se pode ver no quesito saneamento básico, tem be-
os setores, tanto no campo econômico, como no neficiado mais os ricos do que os pobres em nosso
das relações sociais, no aspecto racial ou na divi- Pais. E é nessa tecla que precisamos bater, a fim de
são regional. Por onde se olha vê-se o traço da dis- abrir um caminho nessa estrutura, injusta não só eco-
paridade. ' nomicamente, mas também pelos critérios de raça,

. . de divisão regional, de gêneros, para permitir que as
. Só par~ termos uma Idéia, brancos. têm uma grandes massas brasileiras tenham direito a uma vida

média salanal mensal de R~845,60, negros, mais digna e mais justa.
R$409,21. Enquanto o analfabetismo no Nordeste .
atinge 27,5% da população com mais de 15 anos, no O Esta.do nã~ pode t~dor eVidentemente, ~ n~o
Sul e Sudeste, esse indice fica em 8,1 %. Só 2,8% dos é ele que.val fazer ISSO ~oZlnho. O combate à mlséna
pobres atingem o ensino superior, enquanto que en- e às deSigualdades gntant~s como a que temos é
tre os ricos esse percentual é de 25,5%. Dos analfa- uma batalha d~ toda a ~~cledade, co~gregando ~s
betos brasileiros, 21,6% são negros e 8,4% são bran- forças eco~ômlc~s ~ SOCiaiS, empresános, o.Tercelro
coso No Maranhão, 67,2% das famHias com crianças Setor, partidos, slndlc.atos. ~ depende ~e mUitos fato-
na faixa etária de Oa 6 anos vivem com meio salário re~, dentre eles o mais óbVIO é o crescimento econO-
ou menos por mês. Em São Paulo, essa taxa é de mico..
9 8%. Tais dados dentre muitos outros no mesmo A diferença é que, enquanto para esses agentes
s~ntido, fizeram o' Presidente do IBGE, Sérgio Bes- a luta p~lo coletivo é feita por ideal, pa:a o Estado é
serman Vianna, afirmar que lia desigualdade ainda é uma obngação. Ou, pelo menos, deveria ser.
a marca do Brasil". Muito obrigado.

Para aqueles que, como nós, graças a Deus, O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden-
ainda não perderam a capacidade de se indignar, os te, peço a palavra pela ordem.
números apresentados pelo IBGE são chocantes. O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Tem
Mesmo existindo avanços, especialmente na diminui- V. ExA a palavra.
çãoda mortalidade infantil (de 113,8 mil mortes de cri- O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
anças por mil nascimentos, nos anos 70, para 36,1, ordem.) - Sr. Presidente, 8r"s e Srs. Deputados, pro-
em 1998), no analfabetismo (de 14,7%, em 1997, nunciei-me há pouco em nome da Liderança do PT,
para 13,8%, em 1998) e na escolarização das crian- relatando de forma muito breve como temos nos es-
ças e adolescentes (de 59,7%, em 1992, para 94,7%, forçado para que o Governo abra canais de negocia-
em 1998), as mazelas brasileiras ainda são um enor- ção com o funcionalismo público federal.
me desafio. Inicialmente, trnhamos manifestado a nossa

Não foi à toa que o Ministro da Fazenda, Pedro preocupação junto ao Colégio de Lideres. Naquela
Malan, mencionou, há alguns dias, que as elites de- ocasião, contamos com o apoio dos Líderes Aécio
veriam olhar mais para a miséria do Pais. Mas nós sa- Neves e InoCêncio Oliveira e do próprio Presidente
bemos que a elite, aliás, ninguém abre mão de bene- Michel Temer, que nos disseram que as Lideranças
frcios. Por isso o papel do Estado num paIs com as do Governo se esforçariam para estabelecer estes
caracteristicas do Brasil deveria ser, mais do que nun- canais de negociação, dado que o funcionalismo pú-
ca, o de grande viabilizador de conquistas sociais, o blico federal não tem recebido reajuste salarial há cin-
contraponto a uma realidade meramente mercantilis- co anos. Reconhecendo o aumento de receita que ti-



VIII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessao.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -
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vemos (76%) durante este perfodo, seria fundamental O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a
promover esta negociação. palavra pela ordem.

Ainda hoje protocolamos uma carta no Palácio O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Tem
do Planalto, por meio da qual solicitamos ao Govemo V. EX- a palavra.
abrir um canal de negociação, reconhecendo a sua O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pela
legitimidade, já que este constitui o único caminho ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, S,...
para o conflito entre capital e trabalho - nao há outro. e Srs. Deputados, participei ontem de um encontro
O contrato entre capital e trabalho é um pacto que em Curitiba, pois fui convidado para proferir uma pa-
tem de ser reconstrufdo de perfodo em perfodo, medi- lestra sobre o Sistema Financeiro Nacional. Estive-
ante contratos coletivos, instrumentos legftimos e de- ram presentes mais de oitenta lideranças e quarenta
mocráticos de negociação entre as partes. entidades, aproximadamente.

Conversei hoje à tarde com um assessor do Mi- . Na q~alida~e de R~lator do proje~o que tra~ do
nistro Pedro Malan, a quem encaminhei um offcio so- Sistema Financeiro NaCional, co.nstatel a ne~sslda-

licitando audiência com o Sr. Ministro, a partir da rei- de de se fazer uma ref~m:'a, obViamente, OUVindo t~-
vindicação do Unafisco, que requeria ser atendido. S. dos os seg~entos, ~nnclp~lment~ aqueles envolvl-
ExI o Ministro comunicou ao assessor que nao race- dos com o Sistema Financeiro NaCional. Tivemos on-
beria a entidade, mas a mim, sim, para que dialogás- tem a demonstra~o de que as lideranças foram feli-
semos sobre a reivindicação que está sendo apre- zes qu~ndo partiCIparam. Começamo~ por volta ~e
sentada pelo Unafisco e demais servidores públicos 9h30mm e conclufmos às 14h. Quer dizer, houve in-
do Pars. teresse da sociedade, da representação presente,

Conversei há pouco longamente com o Sr. Mi- com o intuito de nos interrogar e de nos fazer suges-
nistro. Confessou-me S. EX- que nao gostaria de mar- toes. ..
car a audiência para amanha, em parte por ter outros ~o pr~xlmo dia ~ estaremos em Fortaleza, .tam-
compromissos agendados, em parte por haver uma bém dl.scutlndo.com d~versos. segmentos da socled~-
manifestaçao programada em Brasllia e este nao se- de o Slste~ Financeiro NaCional, sobretudo o crédl-
ria o melhor momento para a reuniao. to cooperativo.

. . . . . Com a privatizaçêo dos bancos públicos esta-
Ponderei ao Sr. MInistro - e ~ repito neste mlc~ duais, entendemos que o cooperativismo de crédito é

fone - que, se o Gove~no nao abnr um espa~ de ~n- um segmento importante para fazer com que o pe-
terl~ução com os movlment?S, a tensao SOCial e a I~- queno agricultor, o pequeno e o microempresário e
satisfação cresce~te ~a S~Cledade nos leva~ao a v~- até o médio empresário tenham acesso ao crédito. Na
v~r momentos mUito dlfrcels para a democracia brasl- Alemanha, a filosofia é fazer com que todo cidadao
lelra. tenha sua conta corrente, seu talao de cheques, seu

Nao acho correto o argumento de que o Gover- cartao de crédito. No Brasil, em tomo de 70% das
no nao negocia porque os funcionários estão em gre- pessoas nao têm acesso a conta bancária.
ve. ~o entant?, mais grave ainda é o Governo sequer Sêo assuntos que estamos discutindo: o papel
se dispor a dialogar com os Parlamentares que ten- do Banco Central o controle e a estabilidade da nos-
tam o caminho da negociação. As portas do Governo sa moeda, a CVM, as seguradoras, o papel dos ban-
estão se fechando, o que nao ~ bom nem pa~a o Con- cos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do
gresso, nem para a democraCia. O tempo dirá quem Brasil, assuntos que entendo importantes.
tinha razao. Na próxima terça-feira, teremos uma reuniao da

Portanto, Sr. Presidente, faço aqui este pronun- Comissão Especial, nesta Casa, às 14h30min, aberta
çiamento para comunicar o cancelamento da minha a todos. Gostaria que todos tomassem conhecimen-
audiência com o Ministro Pedro Malan. Lamento a de- to, em especial os membros da Comissao, para fazer-
cisão do Governo e espero que possamos encontrar mos uma reuniao interna e elaborarmos nossa estra-
outros canais de diálogo, pois na nossa avaliação a tégia de trabalho.
situação social do funcionalismo é bastante grave, e Era o que tinha a dizer.
por isso o Governo deveria procurar estabelecer, ne
cessária e imediatamente, um processo de negocia
çAo, o que já há tempo tem estado ausente da relação
entre Estado e funcionários.

Era o que tinha a dizer.
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Partido Bloco
RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Robério Araújo PL PUPSL

Presentes de Roraima : 4

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB
Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN

- Sérgio Barcellos PFL

Presentes de Amapá : 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB PSOB/PTB
Elcione Barbalho PMDB PMDBIPST/PTN
Gerson Peres PPB
José Priante PMOB PMDB/PST/PTN
Josué Bengtson PTB PSOB/PTB
Nicias Ribeiro PSOB PSDB/PTB
Raimundo Santos PFL
Valdir Ganzer PT
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB PSDBlPTB

Presentes de P..ã : 10

AMAZONAS

Atila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Paudemey Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB

Presentes de Amazonas : 5

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB

Pl'888ntH de Rondonia : 3
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ACRE

Márcio Sittar
Sérgio Barros

Presentes de Acre : 2

TOCANTINS

Rainel Barbosa
Udson Bandeira

PretI8ntes de Tocantins : 2

MARANHÃO

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PPS
PSDB

PMDB
PMDB

Maio de 2000

Bloco

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PMDBIPSTIPTN

Costa Ferreira
ElIseu Moura
Remi Trinta
Roberto Rocha
Sebastiao Madeira

Presentes de Maranhio : 5

CEARÁ

Adolfo Marinho
Amon Bezerra
Inácio Arruda
Pinheiro Landim
Roberto Pessoa
Rommel Feij6

P.....ntes de CeRrá : 6

PIAuf

Heráclito Fortes
Joao Henrique
Mussa Demes
Paes Landim

Praentes de Piauf : 4

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves
Laire Rosado
MúcioSá
Ney Lopes

Praentes de Rio Grande do Norte : 4

PARAfBA

Adauto Pereira
Inaldo Leltao
Marcondes Gadelha
Wilson Braga

Presentes de Paraiba : 4

PFL
PPB
PST
PSDB
PSDB

PSDB
PSDB
pedoB
PMDB
PFL
PSDB

PFL
PMDB
PFL
PFL

PMDB
PMDB
PMDB
PFL

PFL
PSDB
PFL
PFl

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDBIPTB
PSDB/PTB
PSB/PCDOB
PMDBIPSTIPTN

PSDBIPTB

PMDB/PSTIPTN

PMDB/PSTIPTN
PMDB/PSTIPTN
PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB
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Partido Bloco
PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMOB PMDB/PST/PTN
Joao Colaço PMOB PMDB/PSTlPTN
José Múcio Monteiro PFL
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB
Pedro Corrêa PPB
Ricardo Fiuza PFL
Sérgio Guerra PSOB PSDB/PTB
Severino Cavalcanti PPB

Presentes de Pernambuco : 8

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Joao Caldas PL PUPSL

Presentes de Alagoas : 2

SERGIPE

Marcelo Déda PT

Presentes de Sergipe : 1

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN
Geddel Vieira Lima PMOB PMDB/PST/PTN
Gerson Gabrielli PFL
Jaques Wagner PT
Joao Almeida PSOB PSDB/PTB
Jonival Lucas Junior PFL
José Ronaldo PFL
Leur Lomanto PFl
Paulo Magalhães PFl
Roland Lavigne PFl
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT

Presentes de Bahia : 13

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB
Aracely de Paula PFL
Cabo Júlio PL PUPSL
Custódio Mattos PSOB PSDB/PTB
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Joao Fassarella PT
Joao Magno PT
laelVarella PFL
Maria do Carmo Lara PT
Romel Anizio PPB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB

Presentes de Minas Gerais : 13
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Partido Bloco
RiO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
A1merinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Carlos Santana PT
CelsoJacob POT
Coronel Garcia PSDB PSOB/PTB
Oino Fernandes PSOB PSOB/PTB
Eduardo Paes PTB PSDB/PTB
Eurico Miranda PPB
Joêo Mendes PMOB PMDB/PST/PTN
Joêo samlaio POT
JorgeWII on PMDB PMDB/PST/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Lurs Eduardo POT
Luiz Ribeiro PSOB PSDB/PTB
Mattos Nascimento PST PMDBIPST/PTN
Milton Temer PT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdecl Paiva PSL PUPSL
Paulo Baltazar PSB PSBIPCDOB

Presentes de Rio de Janeiro : 21

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB
Alberto Mourao PMDB PMDBIPST/PTN
A1oizio Mercadante PT
Angela Guaefagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDBlPTB
Antonio Kandir PSOB PSDB/PTB
Antonio Paloccl PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB
Bispo Wanderval PL PUPSL
Celso Giglio PTB PSDB/PTB
Cunha Bueno PPB
Delfim Netto PPB
Edinho Araújo PPS
Fernando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL
Jorge Tadeu Mudalen PMOB PMOB/PST/PTN
José Indio PMOB PMOB/PST/PTN
José Machado PT
Julio Semeghlni PSOB PSOB/PTB
Lamartine PoseUa PMOB PMOB/PST/PTN
Luiz Antonio Fleury PTB PSDBlPTB
Luiza Erundína PSB PSB/PCOOB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMOB PMDB/PST/PTN
Medeiros PFL
Milton Monti PMDB PMOB/PST/PTN
Moreira Ferreira PFL
Robson Tuma PFL

Presentes de 8io Paulo : 29
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MATO GROSSO

Uno Rossi
Osvaldo Sobrinho
Welinton Fagundes

Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga
Geraldo Magela

Presentes de Distrito Federal : 2

GOIÁs

Barbosa Neto
Jovair Arantes
Nair Xavier Lobo

Presentes de Goiás : 3

MATO GROSSO DO SUL

DUUuODACÂMARADOSDEPUTADOS

Partido

PSDB
PTa
PSDB

PMDB
PT

PMDB
PSDB
PMDB
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Bloco

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN

Pedro Pedrossian

Presentes de Mato Grosso do Sul : 1

PARANÁ

Or. Rosinha
FlávioAms
Hermes Parcianello
José Carlos Martinez
Osmar Serraglio
Ricardo Barros

Presentes de Paraná : 6

SANTA CATARINA

Gervásio Silva
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Renato Vianna
Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina : 6

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer
Henrique Fontana
Luiz Mainardi
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Pompeo de Mattos

Presentes de Rio Grande do Sul : 6

PFL

PT
PSOB
PMOB
PTB
PMDB
PPB

PFL
PPB
PFL
PT
PMDB
PSDB

PMDB
PT
PT
PSOB
PMOB
POT

PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB
PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PMOB/PST/PTN

PSOB/PTB
PMOB/PST/PTN
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Partido Bloco
RORAIMA

Luis Barbosa PFL

Total de Ausentes: 1
AMAPÁ

Badu Picanço PSOB PSOB/PTB

Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB

Total de Ausentes: 2
PARA

Deusdeth Pantoja PFL

Giovanni Queiroz POT

Total de Ausentes: 2
AMAZONAS

Arthur Virgilio PSOB PSDB/PTB

Luiz Fernando PPB

Total de Ausentes: 2
MARANHÃO

Gastão Vieira PMOB PMDB/PST/PTN

Paulo Marinho PFL

Total de Ausertes: 2

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL

Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB

Manoel Salviano PSOB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 3
RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN

Total de Ausentes: 1

PARAfBA

José Luiz Clerot PMDB PMDB/PST/PTN

Total de Auaertes: 1
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Partido Bloco
PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL

Carlos Batata PSDB PSDB/PTB

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB

Fernando Ferro PT

José Chaves PMOB PMOB/PST/PTN

José Mendonça Bezerra PFL

Luciano Bivar PSl PUPSL

Osvaldo Coelho PFL

Total de Ausentes: 8
ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB

José Thomaz Nonô PFL

Luiz Dantas PST PMDBIPST/PTN

Total de Ausentes: 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB

Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 2
BAHIA

Francistônio Pinto PMDB PMDB/PST/PTN

Jaime Fernandes PFl

Jorge Khoury PFl

Manoel Castro PFL

Pedro lrujo PMDB PMDB/PST/PTN

Yvonilton Gonçalves PPB

Total de Ausentes: 6
MINAS GERAIS

Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN

Bonifácio de Andrada PSDB PSDBIPTB

João Magalhães PMDB PMDBIPST/PTN

Marcos Lima PMDB PMDBIPSTIPTN

Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN

Nilmério Miranda PT

Zezé Perrella PFL

Total de Ausentes: 7

ESprRITO SANTO

A1olzio Santos PSDB PSDBIPTB

João Coser PT

Magno Malta PTB PSDB/PTB

Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN

Total de Ausentes: ...
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Partido Bloco
RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde PPB

Alexandre Santos PSDB PSOB/PTB

Fernando Gabeira PV

Laura Carneiro PFL

Wanderley Martins POT
Total de Ausentes: 5
SAOPAULO

Celso Russomanno PPB

Eduardo Jorge PT

Emerson Kapaz PPS

Iara Bernardi PT

Joao Hemnann Neto PPS

José de Abreu PTN PMOBIPST/PTN

Marcos Cintra PL PUPSL

Paulo Lima PMOB PMOB/PSTIPTN

Silvio Torres PSDB PSDBIPTB

VadâoGomes PPB

Wagner Salustiano PPB

Zulaiê Cobra PSDB PSDBIPTB

Total de Ausentes: 12
MATO GROSSO

Pedro Henry PSDB PSDB/PTB

Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB

Total de Ausent.. : 2
GOIÁS

Euler Morais PMOB PMDBlPSTIPTN

Geovan Freitas PMOB PMDBIPSTIPTN

Lúcia Vânia PSDB PSDBlPTB

Luiz Bittencourt PMOB PMDB/PSTIPTN

Pedro canedo PSDB PSDBIPTB

Roberto Balestra PPB

Ronaldo Caiado PFL

VllmarRocha PFL

Zé Gomes da Rocha PMDB PMDBIPST/PTN

Total di AlIsem.. : 9
MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT

FilMo Derzi PMDB PMDBlPSTIPTN

Total di Ausent.: 2
PARANÁ
Abelardo Luplon PFL
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Partido Bloco
PARANÁ

Dirceu Sperafico PPB

José Janene PPB

Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB

Moacir Micheletto PMDB PMDB/PSTIPTN

Odrlio Barbinotti PSDB PSDB/PTB

Rafael Greca PFL

Renato Silva PSDB PSDB/PTB

Werner Wanderer PFL

Total de Ausentes: 9
SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN

Pedro Bittencourt PFL

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Callares PDT
Paulo José Gouvêa PL PUPSL

Telmo Kirst PPB

Waldir Schmidl PMDB PMDBIPST/PTN

Waldomiro Fioravante PT
Total de Ausentes: 8
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ORDEM DO orA

Maio de 2000

o SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) 
Encerro a sessão, designando para amanhã quar
ta-feira, dia 25 às 14 horas, a seguinte

MATÉRIA SOBRE A MESA

J - Discussão da Redação do Vencido em Primeiro
Tumo da Proposta de Emenda à Constituição nO 96
B, de 1992, que introduz modiflcaç6es na estrutura
do PoderJudiciário (Relatora: Sr. ZUlaiê Cobra).

I

11 - Requerimento, dos Senhores Lideres, nos termos
do artigo 155 do Regimento Interno solicitando
urgência para apreciação do Projeto de Lei
Complementar n.° 9-AJ99, do Poder Executivo, que
-displ5e sobre as normas gereis para a instituição de
regime de previdência complemen1ar peta União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municrpios-

URG~CIA
(Artigo 64, § 20 da Constituição Federal, elc art. 204,

I, do Regimento Interno)

Continuaçio da Discussio
1

PROJETO DE LEI NO 933-A, DE 1999.
(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da discussão, em tumo único, do
Projeto de Lei nO 933, de 1999. que altera o Decreto
Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código
Penal, mediante a tipificação de condutas que
constituem aimes contra a previdência social, e dá
outras providências. Pendente de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Prazo: 22/05100.

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussio
2

PROJETO DE LEI N0256-A, DE 1999
(DA SRA. LufZA ERUNDINA)

DiscussâG, em turno único, do Projeto de Lei nO
256, de 1999, que acrescenta parágrafo ao 3rt. 179
do Estatuto da Criança e do Adolescente; tendo
pareceres das Comissões: de Seguridade Social e
Familia. pela aprovação (Relator: Sr. Djalma Paes); e
de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa'
e, no mérito, pela aprovaçao com substitutivo
(Relator: Sr. Geovan Freitas).

3
PROJETO DE LEI N° 189-A. DE 1991

(DO SENADO FEDERAL)
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei nO

189, de 1991, que dispõe sobre a seleção de locais,
a cons1n.IçAO, o licenciamento, a operação, a
fiscaUzaçAo, os custos, a remuneração, a
responsabilidade civil e as garantias dos depósitos de
rejeitos radioativos e dá outras providências; tendo
pareceres das Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicaçlo e Informética (enquanto apensado ao
PL 239187), pela aprovaçio, com eme~das, o
Deputado Aldir CSbr8I apresentou voto em separado
(Relator: Sr. Mosto Holanda); de Defesa do
Consumidor, Melo Ambiente e Minoria, pela
aprqvaçAo deste e das emendas de nOS 2, 4, 5, 7, 10,
11, 14 e 16 da ComissAo

J

de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e JnfonnátiCa, com substitutivo, e pela
rejeição do de n.o 1300/91, apensado da emenda n.o
1/92, apresen1ada na Comissão ao PL 1.300/91, da
emenda n.o 1195, apresentada a este na Comissao, e
das emendas de nOs 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15 e 17 da
Comissao de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, com complementação de voto (Relator.
Sr. Luciano Pizzatto). Pendente de pareceres das
Comissões: de Minas e Energia; e de Constituição e
Justiça e de Redação.
Tendo apensado o PL. n.o 1.300/91.

4
PROJETO DE LEI ND 2.868, DE 2000

(DO SR. UBIRATAN AGUIAR)
Discussão, em turno Cmico, do Projeto de Lei na

2.868, de 2000, que acrescenta o inciso VI ao artigo
323 do DecretcH-ei 3689, de 03 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal). Pendente de parecer da
Comlsdo de Constituição e Justiça e de Redação.
Obs. Toma inafiançáveis os crimes praticados em
detrimento de verbas a serem aplicadas na
educaçao.

PRIORIDADE

Discussão
5

PROJETO DE LEI N° 5.993-A, DE 1990
(DO SENADO FEDERAL)

DiscUssão, em tumo único, do Projeto de Lei nO
5.993, de 1990 que dispõe sobre a construção de
logradouros, de ediffclos de uso pllblico e de verculos
de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência
trsica, nos termos dos arts. 227, § 20

• e 244 da
ConstituIçãO; tendo pareceres. das Comissões: de
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Seguridade Social e Familia, pela aprovação deste e
dos de nOS 1.190/88, 1.281199, 2.702199, 952/91,
1.027/91, 1.721/91, 2.872192, 3.037192 e 3.112192,
apensados, com substitutivo (Relator: Sr. 'vânio
Guerra); de Finanças e Tributação, em audiênc1a,
pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela rejeição deste e do art ]O do substitutivo
da Comissão de Seguridade Social e FamfJia
(Relator. Sr. Germano Rigotto); de Viaçao e
Transportes, em audiência, peta aprovação deste e
dos de nOs 1'.190/88, 1.281188. 2.702/89, 952/91,
1.027/91. 1.721i91 , 2.812J92, 3.037192, 3.1,12192,
2:102196 e 2.800/97, apensados, COQ1 'substitutiVo
(ReJa~r:: Sr. Oscar Andrade); de Desen~~Jmento
Urbâno_ ~ ..:Interior, em .auqiência, pela, .,aprovaçaO
deste' .e.: do$' de nOs 1.190188,: 1,;281188, :'2.7.02189,
952191;!"·1 j)27191, -1.721191'; -'2.87219%i . 3.037192,
3.112192,2.102196,2.800/97 e 4.761/98, apensados,
com substitutivo, e pela rejelçao dos de nOs 3.485/97
e 4.540/98, apensados (Relator: Sr. Antonio Carlos
Pannunzio); e de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constibJcionalldade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos de nOs 1.281/88,
2.702189, 952191, 1.027/91, 1.721/91, 2.872192,
3.037192, 3.112192, 2.102196, 2.800/97, 3.485/97,
4.761198 e 4.540/98, apensados, e do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Famflia, com
substitutivo (Relator: Sr. Jutahy Júnior).
Tendo apensados os PLs nOs 1.190/88, 1.281/88,
2.702/89, 952/91, 1.027191, 1.721/91, 2.872/92,
3.037192, 2.102/96, 2.800/97, 3.485197, 4.540198 e
4.761/98.

6
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 9-A,. DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em primeiro tumo, do Projeto de Lei
Complementar nO 9~ de 1999, que dispõe sobre as
normas gerais para a instituição de regime de
previdência complementar pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municfpios; tendo
parecer da Comissao Especial p~a
constitUcionalidade, juridicidade, boa técmca
legislativa, adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com substitutivo. O
Relator apresentou complementação de voto
(Relator. Sr. Robson Tuma).

RITO ESPECIAL
{Artigo 191, I, c/c art. 202 do Regimento Interno}

Discussão
7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 128-8. DE 1995

(DO SR. NiclAS RIBEIRO E OUTROS)
Discussão, em primeiro tumo, da Proposta de

Emenda à Constituição nO 128-A, de 1995, que dã
nova redação à ~inea "c· do inciso XVI do artigo 37
da Constituição Federal; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibnidade desta, e da de n° 149195,
apensada (Relator: Sr. Jair Soares); e da Comissão
Especial. pela aprovaça~ des~ e da de nO 149/95,
a~da, c;om suDStitutlvó (Relator: Sr. Paulo
RUzef).
Tendo~~ a PEC 'n° '149195

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

I· EMENDAS

11- RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24. 11)
PRAZO PARAAPRESENTAÇÁO DE RECURSO:
(Art. 58, §1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(Art. 58, §30 combinado com Art.132, §2°)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 4.758-8/94 (EDISON ANDRINO) - Assegura
preferência aos idosos nos julgamentos de
processos em tramitação no Poder Judiciário.

DECURSO: 211 sESSÃo
ÚLTIMASESSÃO: 29-()5-QO

NO 2.446-8100 (TRIBUNAL DE JUSnç!l DO
DISTRITO FEDERAL E TERRlTORlOS)
Dispõe sobre a transformação de funções
comissionadas .do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios para adequação
das atividades administra1ivas e judiciárias.

DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-05-00
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

NO 351-Al99 (COMISSÃO DE CltsNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessao à Rádio Atalaia lida., para
exptorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na localidade de campo Erê,
Estado de Santa catarina.

DECURSO: 2fJ SESSÃO
iJLTlMASESSAo: 29-05-00

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
.CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOSDE lEI:
tfI 3.963193 (JANDIRA FEGHAU) • Fixa horário .de

funcionamento -das~ bancárias e dá.
outras providências. (E seu apensado: PL nO
1.168199 do Dep. Enio Baccl).

DECURSO: 21! SESSÃO
ÚLTIMA SESSP;o: 29-05-00

tr 3.641197 (REMI TRINTA) • Estipula valores para a
indenização a ser paga pelas empresas
.prestadoras de serviço de transporte no caso
de morte ou lesão a passageiro ou tripulante
e de extravio ou dano de bagagem, e dá
outras providências.

DECURSO: 21! SESSÃQ
ÚLTIMASESSÃO: 29-05-00

N- 579199 (RICARDO BERZOINI E OUTROS)
Revoga dispositivo da Lei nO 4.595, de 31 de
dezembro de 1964. que -dispõe sobre a
Polrtica e as Instituições Monetárias.
Bancârlas e Credittcias, cria o Conselho
Monetário Nacional, e dá outras
providências-o

DECURSO: 21! SESSÃO
ÚLTIMA sESSÃO: 29-05-00

... 761199 (LUCIANO BIVAR) - Dá nova redação ao
inciso IV do art. 5° da lei n° 9.514, de 20 de
novembro de 1997.

DECURSO: 2iI sessAo
OLT1MÀ SESSAo: 29-05-00

2. CONTRA PARECERTERMINATIVO DE
COMISSÃO (M. 54)
SWE1TAS A DEUBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PREliMINAR (arl144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO:(arl58, § 10)

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 3° combinado com art. 132, § 2;0)

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E10U
INJURlDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

Na 2.704192 (PAULO PAIM) - Cria normas para a
. habUitação de operador cinematogréfico.

DECURSO: 2fJ SESSÃO
úLTIMASESSÃO: 29-05-00

NO 634195 (SENADO f~ERAL) - Modifica o
~i nO 2.404, de 1987, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-lei rf
2.414, de 1988 e pela Lei n° 7.742, de 1969,
na parte referente à isenção do Adicional ao
Frete para Renovação da Marinha Mercante
-AFRMN.

. DECURSO: ~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-05-00

NO 4.603198 (PAULO PAIM) - Acrescenta inciso ao
artigo 1° da Lei nO 9.265, de 12 de fevereiro
de 1996, que dispõe sobre a gratuidade dos
atos necessãrios ao exercido da cidadania,
tomando gratuita a expediçao da cartei'a de
identidade.

DECURSO: 2S SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-05-00

N° 511199 (ENIO SACCI) -Indua-se inciso VI e VII
ao art. 241 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro
de 1913 e dá outras providências.

DECURSO:2'SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 2.9-05-00

2.2 PELA INADEQUAÇÃO RNANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

'PROJETO DE LEI:

N° 3.885/89 (ANTÕNIO CARLOS MENDES THAME)
Destina às PrefeibJras Municipais 20% da
renda bruta das Loterias de NOmeros 
LOTO I e 11 - e ~tennina outras
providências. (E seus apensados: PL s nos
4.263/89 do Dep. pauJo Mourêo; 580191 do
Dep. Franctsoo Diógenes; 1.647191 do Dep
EUo DaJIa Vecchla; 1.697/91 do Dep José
carlos Coutinho; 1.868191 do Dep. Paulo
Marinho; 3.884193 do Cep. Otto Cunha).

DECURSO: 2' SESSÃO
ÚLTIMAsESSÃO: 29-05-00
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R€CAÇAO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO M@S DE MAIO

24 4~..felra 15:00 Gonzaga Patriota
15:25 Rubens Furlan

25 5-·feira 15:00 Armando Abflio
1525 LuiZa Erundina

26 6:1-..feira 10:00 AntOnio cambraia
10:25 JOSé Pimentel
10:50 WlQberto Tarturce
11:15 AlmeIda de Jesus
11:40 Adão Pretto
12:05
12:30 Geraldo Magela
12:55 Eduardo Campos
13:20 Paulo Mourao

29 :z-. feira 15:00 ProfessorLuizlnho
15:25 Jovair Arantes
15:50 Clementino'eoelho
16:15 8ebastiao Madeira
16:40 Clovls VoIpl
17:05 ,Luiz Carlos ~auly

11:30 Átila Ura
17:55 Fe'rnando Marrani .
18:20 AJberto'GoIdman'

30 ~"-fe.r.a 15:00 DJaIma Paes

15:25 A1ex canzfani
31 4e·fejra 15:00 Rommel Feij6

15:25 Valdeci Oliveira

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLfTICA RURAL

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horárlo:,10h

PAUTA

A - Requerimentos:

Do Sr. João Grandão - que "requer a convocação do
Ministro de Estado da Saúde para prestar
esclarecimentos sobre as denúncias de injeção de
protefna de soja e água nos frangos. para o consumo
interno. bem como sobre as providências do Ministério a
partir das normas que regulam a introdução de aditivos
nas cames frescas e congeladas.•

Da Sra. Luci Choinacki - que "requer a convocação do
Ministro de Estado das Relações Exteriores, com o
objetivo de prestar esclarecimentos sobre as políticas
internas e externa para a agricultura brasileira, após os
impasses da Rodada do Milênio da OMe, e dos
resultados da Agricultura Outfook Fôrum 2000."

Da Sra. Kátia Abreu - que "requer, nos termos do artigo
255 do Regimento Intemo. seja realizada reunião de
audiência pública, em 30.05.2000, para debater o
Projeto de Lei nll 2.650/00, de autoria do Deputado
Augusto Nardes, que "institui forma alternativa de
pagamento dos débitos relativos a crédito rural, das
operações que menciona....

B • Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NR 156199 - do Sr. Bispo WandetVal
que "regulamenta o art. SR. inciso XXVI da Constituição
FederaJ". (Apensado: PL nll 653/99)
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: contrário a este e favorável a seu apensado,
PL nR 653/99.
VISTA concedida ao Deputado NILSON MOURÃO em
29/03/00

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N'2 56/99 - do Sr.
Márcio Sittar e outros 4 - que "altera a Lei
Complementar nll 93, de 04 de fevereiro de 1998. que
1nstitui o Fundo de Terras da Reforma AgTána - Banco
da Terra - e dá outras providências'·.
RELATOR: Deputado XICO GRAZlANO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll ~51196 - do Sr.
Luiz Carfos Hauly - que "acrescenta dispositivo à Lei
Complementar nll 7,6. de 6 de julho de 1993, que dispõe
sobre o procedimento contraditório especial, de rito
sumário. para o processo de desapropriação do imóvel
rural, por interesse social. para fins de reforma agrária.
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI Nll 1.054/99 • do Sr. Maluly Netto·
que "introduz a1t&raçÕ8S no Decreto-Lei nSl 221, de 28 de
fevereiro de 1967, que dispõe sobre proteção e estfmulo
à~". .
RELATOR: Deputado CONFUCIO MOURA
PARECER: favorável, com emenda sUbstit~va

PROJETO DE LEI N!' 950199 • do Sr. Nilson Mourão 
que "dispõe sobre a formação de cinturões verdes no
entorno de núcleos urbanos e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LUCI CHOINACKI
PARECER: favorável, com duas emendas

PROJETO DE LEI Nll 1.4n199 • do SIS. Antônio Carlos
Konder Reis e outros - que wdispée sobre"o Programa
Grande Fronteira do MERCOSUL".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NQ 4.495·Al98 • do Sr. Jair
Meneguelli • que 'dispõe sobre a promoção e a
fiscalização da defesa sanitária animal quando da
reafizaçio de rodeios e dá outras providências".
RELATOR: Deputado XICO GRAZIANO
PARECER: favorável, com substitutivo, com adoção
parcial do Subslltutivo da CDCMAM.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nll
18199 • dos Srs. João Grandão e Luci Choinacki - que
'propõe que a Comissão de Agricultura e Polftiqa Rural,
com o auxt1io do TCU, fiscalize os Bancos Oficiais
Operadores da Política Nacional de Crédito Rural, nos
procedimentos metodológicOS e no conjunto de
lançamentos feitos sobre as dívidas de contratos
firmados ao amparo da citada polftlca'.
RELATOR: !Jeputado GIOVANNI QUEIROZ
CONCLUSÕES DO RELATOR: pela Implementação da
PFC com solicitação de inspeção a ser executada pelo
TCU.

PR10RlDADE

,... ......

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NII 868/99 • do Sr. Gilberto Kassab
que "dispõe sobre. a criação do Programa de
Microdestilarias de Alccol - PROMICRO. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NQ 687·Al95· do Sr. Koyu lha· que
"dispõe sobre a política pesqueira nacional,. regu~a ~

atividade pesqueira e dá outras providênCIas.
(Apensados: PLs n~ 825195, 1.273/95, 2.965/97,
3.016197 e 3.331/97) _
RELATOR: Deputado ADAO PREITO
PARECER: favorável, com substitutivo, a este, aos
apensados, PLs nOs 825/95, 1.273/95, 2:965197,
3.016197 e 3.331/97. e à emenda nllg e contráno às de
nOs 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7 e 8, apresentadas na Comissão,
com adoção parciaJ do substitutivo da COCMAM.

PROJETO DE LEI N° 794195 • do Sr. Njcias Ribeiro 
que "dá nova redação ao artigo 111 do Decreto nll 73.684,
de 19 de fevereiro de 1974, que 'cria a Aoresta Nacional
do Tapajós, e dá outras providências'·. (Apensado: PL
939/95)
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e ao PL
nll 939195. apensado.
V18T" - ... Deputado Nilson Mourão em

c - Proposições sujeitas à apreciaçio PROJETO DE LEI NIl 523199 - do Sr. Padre Roque· que
"altera o artigo 5Q da lei n~ 9.701, de 18 de novembro

conclusiva pelas Comissões: de 1998". (Apensado: p~ nll989199)

RELATOR: Deputado SERGIO BARROS
PARECER: favorável a este, nos termos da emenda
apresentada na Comissão, e contrário ao PL 989/99,
apensado.PROJETO DE lEI N2 1.787/99 • do Sr. Freire Júnior·

que "acrescenta dispositivo à Lei n" 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma
agrária, previstos no Capftulo 111. Titulo VII, da
ConstituiçAo Federal". _
RELATOR: Deputado GERALDO SIMOES
PARECER: favorável
VISTA concedida ao Deputado XICO GRAZIANO em
17/05100

PROJETO DE LEI NSI 471/95 - do Sr. Airton Dipp - que
"dispõe sobre descentralização da Reforma Agrária".
(Apensado: PL nll 4.684/98)
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: favorável a este e contrário a seu apensado,
PL nO 4.684/98

PROJETO DE LEI Nll 228199 - do Sr. Augusto Nardes 
que "acrescenta ao art. 196 da Lei Federal nll 4.504, de
30 de dezembro de 1964, e alterações posteriores •
Estatuto da Terra, os seguintes parâgrafos. revogando·
se o seu atual parágrafo único".
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3· sessão
Última Sessão: 26/05/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NO 2.690-8197 - do Sr. Fernando
Ferro e outros • que "altera 8 Lei nll 7.802, de 11 de
julho de 1989, para acrescentar parágrafos ao art. 13".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHl
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Decurso:4·sesslo
Última SessSo: 25/06/00

Projetos de Lei (art.119, I e § 1Q
)

PROJETO DE LEI NI! 2.829/00 - do Sr. Valdir Ganzer e
outros • que "dispõe sobre a reversão de imóveis
públicos rurais alienados ou concedidos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado B.SÁ

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA:
DEBA"'[E SOBRE A CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS NA
AMAZONIA E RESPECTIVO IMPACTO AMBIENTAL,
BEM COMO SOLUÇÕES QUE MINIMIZEM AS
CONSEQÜêNCIAS NEGATIVAS DESTAS
CONSTRUÇÕES"

CONVIDADOS:
• ANA CRISTINA BARROS - Diretora executiva do
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia -IPAM
• DANIEL NEPSTAD - Coordenador e Pesquisador do
Centro de Pesquisa Woods Hal Research Centar 
WHRC
• PAULO BARRETO - Diretor Executivo do Instituto do
Homem e Melo Ambiente da AmazOnia -IMAZON
- ADRIANA RAMOS -Instituto Sócio Ambiental (ISA)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGlA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

Local: Plenário 13, Anexo"
Horário: 1Oh

PAUTA

A -' Proposições Sujeitas à Apreciação pelo
Plenãrio da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nll 1.153195 ~ do Sr. Sérgio Arouca
que "regulamenta o inciso VII, do parágrafo 1l! do artigo
225, da Constituição Federal, que estabelece
procedimentos para o uso científico de animais, e dá
outras providências", (Apensado: PL nll 3,964/97)
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO
PARECER: favorável a este e ao PL nll 3.964197,
apensado, com substitutivo.

B· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

URGêNCIA
(art. 223 C/C 64, §§~ e 30 da Cf)

MENSAGEM N9 631/94 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de a de agosto de 1994, que
"Renova a concessão outorgada à Rádio Record de
Curitiba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná"
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 45197 • do Poder executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 7 de Janeiro de 1997, que
renova a concessão da RÁDIO TUPI LTDA, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
curtas, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná".
Relator: Deputado PAULO OCTÁVIO
PARECER: favorável'

MENSAGEM NI! 646197 • do Poder Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 2 de junho de 1997, que
'renova a concessão da RÁDIO INDEPEND~NCIA DO
PARANÁ LTDA.. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná'",
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: favorável

MENSAGEM Nl! 1.479/98 - do Poder Executivo· que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 24 de novembro de 1998, que
renova a concessão da RÁDIO AURIFLAMA DE
COMUNICAÇÃO LTDA, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na cidade de
Aurlflama, Estado de São Paulo".
Relator: Deputado MAnOS NASCIMENTO
PAREOER: favorável

MENSAGEM Nll 1.661/98 • do Poder Executivo· que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 263, de 4 de dezembro de
1998, que outorga permissão à VL RADIODIFUSÃO S/C
LTOA., para explorar, peto prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, na localidade de Itaituba,
Estado do Pará".
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 1.679/98 - do Poder Executivo • que
"s,ubmete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 286, de 9 de dezembro-de
1998, que outorga permissão_ à FUNDAÇÃO
CULTURAL DE RAD10DIFUSAO EDUCATIVA
DOLORES ALCÂNTARA, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de



MENSAGEM Nl! 1.466/99 - do Poder Executivo • que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 153 de 17 de setembro de
1999, que renova a permissão outorgada à BRASíLIA
SUPER RÁDIO FM LTDA., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de BrasRia, Distrito
Federal".
Relator: Deputado (RIS SIMOES
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 1.464199 • do Poder Executivo· que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 144, de 2 setembro de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSÃO DE SALINAS a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Salinas,
Estado de Minas Gerais'.
RELATOR: Deputado JOS~ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: favorável

MENSAGEM NIl 1.165199 • do Poder ExecutJvo • que
"submete à apreciaçio do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 116, de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a ACCNR - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
CENTRO NORTE DE RÁDIO E DIFUSÃO a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Colider, Estado de Mato Grosso',
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 1.432199 - do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nR 28, de 18 de março de 1999,
que renove a pennlssio outorgada à RÁDIO
DIFUSORA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO LTDA. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqOência modulada, na cidade
de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo·.
Relator. Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: favorável

MENSAGEM N!I 1.439/99 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante cio Deqreto de 30 de setempro de 1999. que
renova a concessão outorgada à RADIO SANTIAGO
LTDA" para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Santiago, Estado do Rio
Grande do &Jl".
Relator: Deputado AUGUSTO FRANCO
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 1.144199 - do Poder Executivo· que
'submete à apreciaçãO' do Congre8llO Nacional o ato
constante da Portaria nl 104, ele 30 de Julho de 1999,
que autoriza a COMUNIDADE AMIGA DE
RADIODIFUSÃO FLORÂNIA • CARFLOR, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusio comunitária na localidade de
FlorAnla, Estado do Rio Grande do Norte",
RELATOR: Deputado DR. EVILÁSIO
PARECER: favorável

MENSAGEM NlI 695/99 • do Poder Executivo • que
'submete à apreciaçio do Congl'8B6O Nacional o ato
constante do Decreto de 25 de maio de 1999, que
renova a concessão da Radiodifusio LUZES DA
RIBALTA LTOA., para explorar 88fViço de radiodifuaão
sonora em onda média, na cidade de santa Bárbera
D'oeste, Estado de São Paulo'.
Relator: Deputado AGNALDO MUNIZ
PARECER: favorável

MENSAGEM ~ 1,125199 • do Poder Executivo· que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria OS' 65, de 30 de Julho de 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO À CRIANÇA
E AO ADOLESCENTE a elC8cutar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radlodifusio comunitária na localidade de Autazes,
Estado do Amazonas·.
RELATOR: Deputado íRIS SIMÕES
PARECER: favorável

""!do PAUDERNEY AVELINO, em

MENSAGEM NA 397199 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciaçlo do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 24 de março de 1999, 'lue
renova a concessio da RÁDIO DIFUSORA DE SAO
JOSÉ 00 RIO PARDO LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São
José do Rio Pardo, Estado de São Paulo·.
Relator: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: favorável

MENSAGEM NIl 101199 • do Poder Executivo· que
·submete à apreciaçio do Congreeso Nacional O ato
constante da Portaria nlI 314, de 21 de dezembro de
1998, que outorga permissão à FUNDAÇÃO JOSÉ DE
PAIVA NETTO, para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusMdade, a9rvk}o de radiodifuBão
aonora em freqQêncIa modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Santo Antônio
do Descoberto, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado JORGE WILSON, em 05!04100
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radlocnn..io IOnora em frequência modulada, com flnI MENSAGEM NG 1.162/99 • do Poder Executivo· que
exclusivamente educativos. na cidade de Cascavel, ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
Estado do Cear'·. - constante da Portaria nll 106, de 30 de julho de 1999.
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
PARECER: favorável CULTURAL DE MORRO REDONDO a executar, pelo

prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusio comunitária na localidade de Morro
Redondo, Estado do Rio Grande do SUl".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: favorável
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PAUTA

COMISSÃO DE
CONSTlrulÇÃO EJUSTiÇA E

DE REDAÇÃO

A - Proposiç6es sujeitas a disposiç6es
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Na 50195
• do Sr. Paulo Gouvêa· que "acrescenta parágrafo 311

ao art. 143 da Constituição Federal". (Apensados: PEC
88195 e PEC 209/95)
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado AntOnio Carlos Konder Reis, em
30111/99.
O Deputado Antônio Carlos Konder Reis apresentou
voto em separado. em 15112199.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUIQÃõ""NR
234195 • do Sr. Max Rosenmann· que "altera a alCnea
"b" do Inciso X do parágrafo 22 do art. 155 da
Constitulçlo Federal". (Apensados: PEC 612198,PEC
634199).
RELATOR: Deputado JUTAHV JÚNIOR.
PARECER; pela admissibilidade desta e das
apensadas.

MENSAGEM Na 1.800/99 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 147 de 6 de setembro de 1999,
que outorga permissão à FUNDAÇÃO RÁDIO
EDUCADORA DE BRAGANÇA a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão sonora em frequêncla modulada, com fins
exclusivamente educativos, na oidade de Bragança.
Estado do Pará·,
Relator: Deputado DR. HÉLIO
PARECER: favorável

MENSAGEM Na 1.676199 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 4 de novembro de 1999, que
outorga concessão á FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL,
EDUCACIONAL E CULTURAL AUDIO, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens(televisão),
com fins exclusivamente educativos. na localidade de
Francisco Morato, Estado de São Paulo".
Relator: Deputado LUIZ PIAUHYLINO
PARECER: favorável

MENSAGEM NQ 1.594/99 • do Poder Executivo • que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 63 de 7 de junho de 1999, que
outorga permissão à FUNDAÇÃO LOGOS • EDiÇÕES,
JORNALISMO E RADIODIFUSÃO para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada., com Local: Plenário 01, Anexo"
fins exclusivamente educativos; na localidade de ltatiba, Hora: 10h
Estado de São Paulo·.
Relator: Deputado EVANDRO MILHOMEN
PARECER; favorável

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Na 4.366/98 • do Sr. Hermes
Parcianello - que "acrescenta o parágrafo 2a ao artigo 38
da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelecendo remuneração às emissoras de
radiodifusão sonora que retransmitem o programa oficIai
dos Poderes da República".
RELATOR: Deputado JOSÉ oe ABREU
PARECER: favorável, com substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados fRIS SIMÕES,
JORGE WILSON e LUíZA ERUNDINA. em 05104/00
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR NOVO
PARECER: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NIl 1.817/99 • do Sr. Rubens Bueno·
que "dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da
Lei nll 5.250, de 9 de fevereiro de 1997".
RELATOR: Deputado MALULY NmO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
492197· do Sr. Roberto Valadão • que "altera o art. 14
da COnstituição Federal, considerando inelegrveis, para
os mesmos cargos, 08 que tenham sido reeleitos para
os cargos de Presidente da Repllblica, de Govemadores
de Estado e do Distrito Federei e de Prefeitos"•
(Apensadas: PEC 10/99, PEC 16/99, PEC 23199. PEC
26/99. PEC 64199, PEC 75199, PEC 99199, PEC 624198,
PEC 626/98).
RELATOR: DeputadO OSMAR SERRAGL\O.
PARECER: pela admissibilidade desta e das
apensadas, com emendas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll
599/98 • do Sr. Antonio Kandir • que "dispõe sobre a
realização de revisão constitucional dos dispositivos que
menciona e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nll
632198 • do Sr. Gonzaga Patriota· que "altera os artigos
143 e 144 da Constituição Federal. tomando o Serviço
Militar voluntário e estendendo às polícias militares e
corpos de bombeiros mlll1ares a competência para a
formação de reservistas".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
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PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado AntOnio Carlos Konder Reis, em
30111199.
O Deputado AntOnio ~r1os Konder Reis apresentou
voto em separado, em 15112199.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 1/99 
do Sr. Paulo Octávio - que "altera o art. 53 da
Constituição Federal, que trata da imunidade
par1amentar".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURV.
PARECER: pela admisllblliclade, com emenda.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 16105100.
Os Deputados Marcelo Dácia e Geraldo Magela
apresentaram votos em separado, em 16/08199.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 5199 •
do Sr. Caio Rlela - que lidá nova redação aos arts. 29, I,
11,111, V e 14, §~, VI, "c", da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURV.
PARECER: pela admlsalbilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
124/99 - do Sr. Felix Mendonça· que "altera o Caprtulo
111 do TItulo V da Constituição Federal, instituindo a
policia civil municipal".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela admissibilidade, com emendas.

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

ESPECIAL

OFiCIO Nll 2.036/99 - do Supremo Tribunal Federal 
que -801iCft8. licença prévia, nos termos do art. 53, § 1S!
da Col'I8IituIçAo Federal, para apreciar denúncia contra
o Deputado Federal José A1eksandro da Silva".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela nio concessão da licença.

OFiCIO NR 2.105199 - do Supremo Tribunal Federal 
que "solicita licença prévia, nos termos do art, 53, § 1R

da ConatItuiçIo Federal, para apreciar denúncia
oferecida contra o Deputado Federal José Aleksandro
da SII\ta".
pCl ATn~· Deoutado EDMAR MOREIRA.
t" .a não concessão da licença.

URGENTE

PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO NIl 244199 - da
Comissio de Re1ac6es Exteriore$ e de Defesa Nacional
(MSC 25(199) - qUe "aprova o texto de Emenda, por
Troca de Notas, ao Anexo dO Acordo sobre Transportes
Mreos, de 04 de julho de 1947, celebrada entre a
República Federativa do Brasil e a República do Chile.
em Bruma, em 03 de dezembro de 1998",
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA"
PARECER: pela coflstituclonal!t'lede, juridicídade e
t6cnica IegI8IatIva.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N1l117196· do Sr.
Valdemar Costa Neto - que "altera e inclui serviÇ06 na
lista a que se refere o ar!. SlI do Decreto-Lei nS! 406, de
31 de dezembro de 1968, e dá outras providênolas",
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela Inconstitucionalidade e injurldlcldade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Níl 220198 - do
Senado Federal (PLS 219/95) - que "tlspõe sobre o
sigilo das operações de instituições financeiras e dá
outras providlnclas".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mér1to, pela aprovação deste e
das emendas da Comissão de FInanças e Tributação,
nos
tennos do Subatltutlvo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados IM/do Leitão e
Fernando Coruja. em 19101/00.
O Deputado AntOnio carlos Biscaia apresentou voto em
separado em 08102100.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 242198 - do
Senado Federal (PLS n198) ~ que "autoriza o Poder
Executivo a criar a RegiJo Integrada de
OeHnvotvlmento da Grande Teresina e Instituir o
Programa Especial de De8envoMmento da Grande
Teresina e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO, REABERTURA
DE DISCUSSÃO, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NIl
106-8/92 - que "institui O Código de Ética e Decoro
Parlamentar". .
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
subemenda substitutiva.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Ney Lopes e Vicente
Arruda, em 18108199.
O Deputado Sérgio Miranda apresentou voto em
separado, em 17105199.

PROJETO DE LEI NR 6.709190 - do Senado Federal
(PLS 406189) - que "dispõe sobre a proibição da venda
de cola de sapateiro para menores de 18 anos, e dá
outras providências-o (Apensados : PL 157191, PL
404191, PL 217519', PL 2762/92, PL 3247/97).
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Famflia e dos apensados, com
emendas esubemendas.

PROJETO DE LEI NQ 4.473194 - do Senado Federal
(PLS 60193) - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
acllção de micronutrientes 80s prodllt06 de alimentaçio
que especifica, e dá outl1lS providências-, (Apensados :
PL 2424191).
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.



PROJETO DE LEI Nll 1.952/96 • do Sr. Luiz Mainardi.
que "altera dispositivo da Lei nll 7.210, de 11 de julho de
1984, que "institui a Lei de Execução Penal'.
RELATORA: Deputada ZULAII: COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa a, no mérito. pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 279 /99 
do Sr. Caio Riela • que "dispiSe sobre a realização de
plebiscito para a criação de um novo Estado da
Federação pelo desmembramento da metade sul do
território do Estado do Rio Grande do Sul'.
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e EMENDA DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE
técnica legislativa deste. e pela inconstitucionalidade do LEI NII 770-e/95 • que 'dispõe sobre a obrigatoriedade
apensado. de as Instituições privadas de educação. beneficiárias

de isenção de impostos. terem em seus conselhos
fiscais representames do corpo discente".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARtAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legislativa

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nll
4.831-C190 - que 'dispõe sobre o funcionamento de
Banco de Olhos e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PARECER: pela constitucIonalidade, juridicldade e
técnica legislativa.

EMENDAS DO SENADO AO PL 5.315-C/90 - que
"dispõe sobre o arquivamento de cópias de filmes
cinematográficos e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela constitucionalidade, Iurldicidade e
técnica legislativa.

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI NR
1.323-C/91 - que "institui a Residência Odontológica,
cria a Comissão Nacional de Residência Odontológica e
determina outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica le9islativa.

PROJETO DE LEI N11120/95 - do Sr. Fernando Gabeira
e Marta Suplicy • que "revoga o art. 240 do Decreto-Lei
nll 2.848, de 7 de dezembro de 1940 • Código Penal
Brasileiro". (Apensados: PL 2928197).
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI·ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
com emendas, e pela prejudicialidade do PL na
2.928197. apensado.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE lEI NII
465-C/95 - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
indicação do número
telefônico e do endereço do PROCON, por parte dos
estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constItucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa. com emenda de redação.

PROJETO DE LEI NII 629/95 • do Sr. Enio Bacol • que
'modifica o art 484 do Decreto-Lei nl! 3.689, de 3 de
outubro de1941 - Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcldade.
técnica leaislativa e. no mérito. Dela reieicão.

PROJETO DE LEI NR 3.429A197 - do Sr. Remi Trinta 
que "altera a redação da Lei nIl 9.437. da 29 de fevereiro
de 1997, introduzindo restrições ao porte de armas, e dá
outras providências'.
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridlcidacie,
falta de técnica legislativa a, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEr Nll 4.317/98 • do Sr. Remi Trinta·
que "acrescenta inciso ao art. 13 do Decreto-Lei nll

3.689, de 3 de outubro de 1941 • Código de Processo
Penal'.
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.
PARECER: pela constitucionalidade, jurilflCidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. com
emenda.

PROJETO DE LEI NII113/99 - do Sr. Jair Meneguelli •
que 'concede anistia a 'dirigentes ou representantes
sindicais e trabalhadores punidos por participação em
movimento reinvindlcatório". (Apensados: PL 202 /99,
PL 245/99).
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
da emenda da Comissão de Trabalho, de Administração
e ServIço Público; e pela constitucionalidade,
juridicidacle e técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição dos PLs n~ 202199 e 245199, apensados.

C - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

URGÊNCIA
(art. 223 C/C 64, §§ ~ e 3° da Cf)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII431/00 - da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 957/99) • que 'aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Excelsior Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqOência
modulada. na localidade de Nova Andradina, Estado de
Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
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PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NQ 1.9558/91 - do Senado Federal
(PLS 14/91) • que "dispõe, com fundamento no inciso
VIII do art. 23 da Constituição Federal, sobre a
obrigatoriedade de órgãos e entidades da adminlstraçAo
pública federal realizarem suas compras na Companhia
Nacional de Abastecimento • CNA e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE,
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade
deste e do Substltutlvo da Comls8lo de Agricultura e
polrtlca Rural.

PROJETO DE LEI Nll 989/95 • do Senado Federal (PLS
127196) • que "padroniza o volume de áudio das
transmissões de rádIo
e televisão nos espaços dedicados à propaganda e dá
outras providências",
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlçidade e
técnica legislativa deste e de emenda da Comissão ele
Cíênçia, Tecnologia, Comunicação e Inionnática, com
Substitutivo.

PROJETO DE LEI NII 1.128A/95 • do Senado Federal
(PLS 197/96) • que "dispõe sobre o Depósito Legal de
publicações na Biblioteca Nacional".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica Iegl8lativa, com emendas.

PROJETO DE LEI NII 1.492199 • do senado Federal
(PLS 57199) • que "acrescenta parágrafos ao art. 135 da
Lei nlI 4.737, de 15 de julho de 1965. que institui o
Código Eleitoral, determinando a expedição de
instruções sobre a escolha dos locais de votação de
mais fácll acesso paTa o eleitor deficiente frsico".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldieldade,
técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nll 1.964/99 - do Senado Federal
(PlS 158199) • que "dlspãe sobre a prioridade nos
procedimentos a serem adotados pelo Minlstério
Pllblico e por outros órgãos. a respeito das conclusõe8
das coml8sõeB parlamentares de inquérito".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
tp,.,..i,..." '''olslativa e. no mérito. pela aprovação.

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 4.132N93 • do Sr. Luiz Carlos
Hauly • que "dispõe sobre a tonnação técnica dos
responsáveis por cursos livres de lutas, natação e
ginástica ".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade. jurldicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de
Educaçio, Cultura e Desporto e das Subemendas da
coml881o de Defesa do Consumidor. Meio
Ambiente e Minorias, com emendas e subemenclas. .

PROJETO DE LEI NR 110A/95· do Sr. Odelmo Leão·
que "altera os artigos 41! e 81! da lei nQ 8.171. de 17 de
janeiro de 1991, que "dispõe sobre a política agrfcola".
RELATOR: Députado ARY KARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com substitutivo.

PROJETO DE LEI ~ 111195 • do Sr. Odelmo Leão •
que "acreecenta artigo à Lei nR 8.171, de 17 de janeiro
de 1991. que "dispõe sobre a política agrfcola".
RELATOR: Deputado ARY KARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda.

PROJETO DE LEI NR 5B8A195 • da Sra. Rita Camata •
que "altera dispositivos da Lei nll 7.B44. de 18 de
dezembro de 1987. que "dispõe sobre a atividade de
m~ social", adequando-a a Lei nll B.069, de 13 de junho
de 1990 • Estatuto da Criança e do Adolescente".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e
técnica. I~ativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NR 618/96 • do Sr. Valdemar Costa
Neto • que "dispõe sobre a criação de um selo único.
válido em todo o Para, com o Intuito de garantir acesso
privilegiado aos portadores de deficiências ffsicas".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalIdade, juridicidade e
técnica legJslativa deste e do substItUtIvo da Comissão
de Deff168. do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias,
com emendas e subemendas.

PROJETO DE LEI NII 703A195 • do Sr. CeIao
RUS8OITlanrJO - que "altera o artigo 106 de Lei nlI 8.078.
de 11 de setembro de 1990 • Código de Proteção e
Defesa do Consumidor".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI Nll 1.075A195 • da Sra.
Esther Grossi • que "dispõe sobre a responsabilidade do
Estado em educação pública, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela Inconstitucionalidade.
VISTA ao Deputado José Genorno, em 18/04100.
O Deputado José Genoíno apresentou voto em
separado, em 02/05/00.

PROJETO DE LEI N2 1.0S0N95 • do Sr. Antonio Jorge •
que "dispõe sobre a obrigação dos fabricantes de
lâmpadas ele informarem o tempo de vida útil do
produto".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Defesa do Consumidor Meio Ambiente e Minorias. com
emenda e subemenda.

PROJETO DE LEI NI! 1.096BI9S - do Sr. Freire Junior 
que "toma obrigatório que as instalações elétricas
possibilitem a utilização do condutor terra de proteção".
(Apensados: PL 1950196).
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RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa dester do apensado com emenda, e
técnica legislativa deste, do apensado e do Substitutivo do Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes,
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente nos tennos do substitutivo formal.
e Minorias. com emendas.

PROJETO DE LEI NII 1.097A/95 • do Sr. Antonio Jorge·
que "altera o art. 111 da Lei nSl 6.454, de 24 de outubro da
1997, que "dispõe sobre a denominação de logradouros,
obras, serviços e monumentos públicos, e dã outras
providências". (Apensados: PL 1517/96).
RELATOR: Deputado CAIO RIELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas; pela
inconstitucionalidade do apensado; e pela
prejudicialidade da emenda apresentada nesta
Comissão.

PROJETO DE LEI N!! 1.1801319'5 • do Sr. Fernando
Gonçalves • que "dispõe sobre a inserção, nas fitas de
vídeo gravadas, destinadas à venda ou aluguel no Pais,
da seguinte mensagem: 'Faça sexo seguro. Use
camisinha'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicldade e técnica legislativa deste e da emenda da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com
emendas.

PROJETO DE LEI NS! 1.307195· do Sr. Marcelo Teixeira
• que "dispõe sobre a obrigatoriedade da transcrição do
Hino Nacional na capa de todos os cademos escolares".
(Apensados: PL 1963/96, PL 20671996, PL 2140/96,
PL 2204/96).
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e dos
apensados.

PROJETO DE LEI N2 1.321/95 • do Sr. Remi Trinta·
que 'estabelece normas para o processo de adoção e
utilização do livro didático nas escolas das redes plÍblica
e privada, do ensino fundamental e médio em todo o
País, e dá outras providências". (Apensados: (PL 1569
196, PL 1573196, PL 1699/96).
RELATOR: Deputado CAIO RIELA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e boa
técnica legislativa deste e dos ..apensados, com
emendas. ,

PROJETO DE LEI NS! 3.773A197· do Sr. Walter Pinheiro
- que 'acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei n2 8.036,
de 11 de maio de 1990, que 'dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela constitucion.alidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PROJETO DE LEI NI! 402A/99 - do Sr. Inocêncio
Oliveira • que "dispõe sobre alterações no texto da Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro)". (Apensados: PL 474199).
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.

PROJETO DE LEI Nll 510/99· do Sr. Enio 8acci· que
"acresce parágrafo único ao alt 160 da Lei nll 5.869, de
11 de janeiro de 1973 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidacle,
técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação, nos
tennos do substitutivo.

PROJETO DE LEI Nll 561199· do Sr. Rubens Bueno •
que "altera o artigo 1.219 da. Lei nlI 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, que 'instltui o Código de Processo
Civil". (Apensados: PL 907/99).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidacle,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação c:Ieste e
do apensado, nos termos cio SubStitutivo.

PROJETO DE LEI NA 596A199 u do Sr. Enio Bacoi - que
'protege comissõas de vendedores viajantes e dá outras
providências". (Apensados: PL 598/99).
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicldade e
técnica legislativa deste, do apensado e do SubstituliVO
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, com emendas.

PROJETO DE LEI NSl 899/99 • do Sr. Ivan Paixão - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade de fomecimento da
Certidão de Nascimento pelos cartórios de registro nos
hospitais e matemidades públicas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injurídicidade.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSOES)

Decurso: 3a Sessão
Última Sessão: 26/05/00

Projetos de Lei (art. 119. I )

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nll 1.467/99 • do Sr. Dr. Rosinha 
que "altera a redação do art. 26, § 32, e do art. 92 da Lei
nIl 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional". e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOrNO



Do Sr. Arlindo Chlnaglla • que "requer a realização de
Seminário, em conjunto com a Comissão de Minas e
Energia, para discutir as perspectivas do setor
energético brasileiro, através de exposições sobre a
conjuntura energética internacional, marcos regulatórios
e agências I'9guladoras com mecanismos de controle
social I!t conjuntura energética brasileira e alternativas
futuras".

Do Sr. Luiz Blttencourt- que "requer sela convidado o
Presidente do Conselho Administrativo de Defesa
EconOmloa-CAOE para prestar esclarecimentos a
!Wp81to das denrln elas veiculadas no jornal O ESTADO
DE SÃo PAULO sobre recebimento de presentes por
parte de Integrantes do Conselho, contrariando o Código
de Ética do CAOE".

Do Sr. Luiz Blttencourt- que "requer sejam convidados a
prestar 88Clareciment06 os representantes das
empresas operadoras do Sistema de Telefonia Fixa e
Móvel reaponaãvels pelo atendimento dos usuários no
Estado de Goiás sobre a liderança de reclamações nos
Procons Estadual e de contra as empresas operadoras
doaistema".

ProJetoI de Lei (art. 119, I )

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (8rt. 54, I):

PROJETO DE LEI NlI 474199 - do Sr. Joio Coser • que
"acrescenta novo Inciso ao art. 105 da lei nll 9.503, de
23 de setembro de 1997".
(Apensado ao PL nll 402·A199)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

A • Oa Anllllae da Constitucionalidade,
Jurldlcldade e Mérito:

PROJETO DE LEI NlI 383/99 - cio Sr. Pompeo de
Mattos - que "Institui a Loteria Municipal de prognósticos
sobre o reaultado de sorteio de m1meros, organizada
nos moldes da loteria denominada jogo cio bicho e
revoga dispositivos legais referentes a sua prétlca e
determina outras providências".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

Decur.so:5·Sessão
Última Sessão: 24/05/00
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SubatltUtlv08 (art. 119 lia § 1°) Do Sr. Luiz Bitlencourt- que "requer seja convidado o
, Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações-

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO ANATEL para prestar esclarecimentos sobre o não
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA cUl'11)rlmento das metas estabelecldas pelos consórcios
COM/SsAo. vencedores dos leUões de privatilação, bem como sobre

as puniçOes adotadas e as ações em defesa do
consumidor que foram executadas por aquela agência".

-.

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

Local: Plenário B, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA
A • Requerimentos:

Do Sr I ' ':':ll+tgncourt· que "requer a realização de
~\:''"Icia pública, com o ex-Presidente da
·:mal do fndlo, Carlos Marés, para

"" os motivos de sua demissão da Presld6ncia
e:taquele órgão·.

Do Sr. Flávio Derzi - que "requer a realização de reunião
de audiência p(lblica para discutir a construção de
complexo hoteleiro na Praia de Tanguá, em Angra cios
Reis. pela Fundo de Previdência FUNCEF, com SUp08ta
licença irregular do IBAMA e que poderá causar 86rIos
danos ambientais à região, especialmente à Estação
Ecológica Tamoios, área de Proteção Permanente".

Dos Srs. Welllngton Dias e Marcos Afonso - que "solicita
sejam convidados a comparecer a es1a ComIssão 0l!I
Pre8ldentea da Telemar e Anatel para prestarem
esclarecimentos sobre as precárias condições d06
serviços telefOnicos prestados pela T818mar no Eatado
doPlaur.

Do Sr. Luiz Bittencourt - que ·solicita o encaminhamento
ele Requerimento de Informações ao Ministro das
Comunlcaç6es sobre viagem realizada pelo Presidente
da Anatelao Rio de Janeiro".

Do Sr. Luiz Blttencourt- que "requer a realização de
reunião de audiência pública, com representantes das
empresas de aviação civil no País, cio responsável pelo
Oepartamento de Aviação Civil, de representantes dos
órgãos de Defesa do Consumidor, cio Ministério cios
Transportes, do Ministro da Indústria e Comércio e do
presidente do BNDeS para debaterem a crise da
aviação civil no Brasil e seus reflexos para 08
consumidores",

Do Sr. Luiz Blttencourt • que "requer a realização de
reunilo de audiência pública para debater os crescentes
problemas enfrentados por usuários de cartões de
crédito 8 respeito de cobranças indevidas, cálculos de
prestações em atraso com juros abusivos e envio de
cartões sem solicitação, com representantes do IDEC,
do Precon, da Secretaria de Direito Econ6mico e da
Associação Brasileira das Empresas de Cartão de
Crédito e serviços·.



c . Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 409/00 • do
Sr. Marcos Afonso - que ·susta a aplicação do disposto
no art. 211, inciso XIV, do Decreto n2 1,752, de 20 de
dezembro de 1995".
RELATOR: Deputado FERNANDO ZUPPO
PARECER: favorável
VISTA Conjunta concedida aos Cepa. Luciano pjzzatto
e Expedito Júnior', em 18/05/00

Do Sr. Inácio Arruda - que "requer a convocação do
Ministro de Estado da Saúde para prestar
esclarecimentos acerca das perdas de numerosos lotes
de medicamentos destinados à população carente por
vencimento de validade".
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Do Sr. Luiz Bittencourt - que "solicita sejam convidados PARECER: favorável a este e aos PL's 5B8J99 772199 e
o Secretário de Indústria, ComércIo e Produção, e a 1.281199, apensados, com substitutivo
assessora do Secretário da Fazenda, ambos do
Município de Porto Alegre, a comparecerem a esta
Comissão para prestarem esolareclmentos sobre a
experiência ela implantação do sistema de cotas em
favor de pessoas negras que está sendo negociada com
a rede ZSffarl de supermercados".

Do Sr. Paulo Baftazar • que "solicita reunião de
audiênCia pública conjunta com a Comissão de
Seguridade Social e Saúde, convidando representantes
da Souza Cruz e da Phillip Morris do Brasil, e dos
senhores Luiz Carlos Mônaco e Mário Albanesa,
representantes da Associação ele Defesa da Saúde do
Fumante-ADESF, para debater acerca do contencioso
judicial entre a indústria tabagista e fumantes".

Do Sr. Paulo BaJtazar • que "soUcita reunião de
audiência pública conjunta com as Comissões de
Constituição, Justiça e de Redação e de Seguridade
Social e Saúde, convidando o Secretário de Saúde da
Bahia, o Secretário de Administração da Bahia, o
Prefeito de Irecê, o Deputado Estadual José das
Virgens, da Ora. Aladilsen de Souza, do Sindicato dos
Servidores da Saúde da Bahia-SINDSAUDE e
representante do Instltuto de Promoção da saúde e
Desenvolvimento Social da Micro Região de Irecê
PROMIR, para debaterem a transferência da gestão dos
serviços públicos de saúde de Irecê-BA, para pessoas
jurfdicas de direito privado".

Do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que ·requer a
constituição de Grupo de Trabalho destinado a verificar
as condições de funcionamento das usinas nucleares
Angra I e li, em especial, as condições dos depósitos de
rejeitos radioativos das mesmas, bem como a realização
de visita de inspeção às usinas na maior brevidade
possrvel".

B • Proposições Sujeitas à aprovação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NI1 4.558198 • do Sr. Feu Rosa· que
"dispôe sobre a criação de selo ambiental para
embalagens e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado LUCIANO PllZATTO
PARECER: favorável a este e contrário ao PL 2.484/00,
apensado

PROJETO DE LEI N!l 94/99 • da Sra. Jandira Feghali 
que "estabelece os direitos dos usuários dos serviços de
saúde e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado MARCOS AFONSO

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N!l 1.877/99 • do Sr. Sérgio Carvalho
• que "estabelece critérios para o licenciamento
ambientai da atividades de pesquisa e lavra mineral e
para a recuperação de áreas degradadas por
mineração, regulamentando o § 211 do art. 225 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 4.087198 - do Sr. Enio Baccl • que
"dispõe sobre a instalação de sanitários e bebedouros
públicos, dentro das agências bancárias e órgãos
públicos de todo o pafs".
RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR
PARECER: favorável, com substitutivo, e contrário à
emenda nIl 1/99-S, apresentada ao substitutivo
VISTA concedida ao Dep. Luciano Pizzatto em 24/11/99

PROJETO DE LEI N2 4.400/98 • do Sr. Vic Pires Franco
- que "dispõe sobre proibição da fabrica9ão e
comercialização, em todo o tenitório nacional, de
embalagem para tintas em recipiente fechado pro'Jic!o
de dispositivo capaz de emitir spray".
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NIl 200/99 • do Sr~ Jaques Wagner 
que "dispõe sobre a criação da Area de Proteção
Ambiental - APA, no Distrito de Sousas, Município de
Campinas, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCElLOS
PARECER: favorável a este e cOlltrárlo ao PL 1.378/99,
apensado

PROJETO DE lEI N'? 673/99 • do Sr. Ricardo 8erzoini e
João Grandão· que "dE/Une a respemabilidade civil das
instituições financeiras e empresas da crédito nos c...tsos
de assalto e dá outras providências".
RELATOR: Oeputado FERNANDO CORUJA
PARECER: favorável a est~, com substitutivo, e
contrário ao PL 1.659199, apensado, e à emenda
apresentada na Comlssio
VISTA oonceditla ao Dep. Ben-Hur Ferreira, em
18105/00
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Local: Auditório NeAIU Ramos
Hor6rio: 1Sh

AVISOS

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: S8 sessSo
Última 88SS.0:24105l00

Projeto de lei (art.119, I. tiO)

PROJETO DE LEI NIl 2.764100 • do Sr. Jose Janene •
~ "8lIIBbeIece condiçõe8 para a revenda de imóve1&
retamadoI no Ambito do Sistema Ananoelro de
HabJtaçAo",
RELATOR: Deputado RUBENS FURLAN

DeculSo:4·sesslo
Últlma SustO: 25/05/00

Projeto d. lei (art. 119, 1_110 )

PROJETO DE LEI Ni 2,630100 • do Sr. Norberto
Teixeira - altera a lei nli 6.786, de 19 de dezembro de
1979, que "dlep6e sobre o parcelamento do solo urb8no
e dt outras provld6ncial", para definir condiÇ6es para
IrnpJantaçio de novos loteamentos.
RELATOR: Deputado RUBENS FURlAN

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

PROJETO DE LEI NR 1.461199 - do Sr. Wz BIttIncourt
• que "dlep6e 1Ob.... reeerva de uuntoa para 1*10lIl
obNal n08 lJatemu de b'lnaporte PI1blIco coJetfVO
rodoviário urblno ti IntIrtItaduaI".
RELATOR: Deputado DufLlO PISANESCH1
PARECER: contmrlo

PROJETO DE LEI N' 1.444199 - do Sr. Rubtnl Bueno •
que "dla~ &Obre 8 obrigatoriedade de lnIbIIa9io de
8ervlço médico de urgtncla em ..abelecJmIntoe
comerclail elhopplng cental'l".
RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO
PARECER: favorável, com emendai

PROJETO DE LEI N' 1.664199 - do Sr. enio SIcci • que
"proíbe a pesca com rede em todo o território nacional,
durante o período de três anot, para ptICIdora
amadores, e dá outraI provid6nciaa ".
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável
VISTA concecIlda ao Deputado Ben-Hur ferreira, em
19/04100

PROJETO DE LEI Na 2.258J99 • do Sr. WIIon Santoe 
que "dlsp&l Iobre B obrigatoriedade de ruIIza9Io de
eltudo prévio de auto-lustentabllldade paralm~
de aseent8mentot em programa de reforma agrária I cI6
outras provldlnclu",
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITTAR
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI NO 1.011199 - do Sr. Enio BaocI· que CONVIDADOS:
"dispõe sobre o 8C888O doe oonaurnicIorw às -sr. FERNANDO BEZERRA, Ministro da Integração
instalações de manuseio e preparo de aIimfJnta9IO 1108 N8cIonaI;
restaurantes, hotal, motéis, bareI, 1InchonetH. -sr. BAYRON COSTA DE QUEIROZ, Presidente do
slmilal'8S e dá outras próvld6nclal". BNB;
RELATOR: Deputado SADU PICANço -8ra. FLORA VALADARES COELHO, Presidente do
PARECER:mvoUNeI BASA
VISTA concedida ao Dep. Dulllo PIIanIIohI,.... -Sr. MAURrCIO BENEDITO BARREIRA
18106100 VASCONCELOS, Superintendente da SUDAM: e

-Sr. MANOEL MARCOS MACIEL FORMIGA,
Suptrlntenclsnte da SUDENE.

Local' Plenário 14, Anexo 11

vCONFERêNCIA NACIONAL DE
DIREITOS HUMANOS

AUDiêNCIA PÚBLICA

TEMA:
"DIscussão do Projeto de Lei rfl B19r'99 • 1». Sr.
Armando Monteiro Neto - que "dá nova ........
incisos I, 11 e 111, do art. 20 da 111 rfl B.18'7. dIllIlte de
janeiro de 1991, que dispõe sobre a~
de Investimentos do Nordeste - FINCA e cb.F~
Investimentos da Amazônia· FINAM",

"BRASIL 500 ANOS: DESCUBRA OS
DIREITOS HUMANOS"

18 h -Início do credenciamento e lançamento de livros
IIObra c1reltae -humana.;
191]'- cerlrnOnla de Abertura;
1Slh3Om1n - "NotfcIa8 de uma guerra perticular".
exItti9Io do filme documentário de Joio Moreira Sallel
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20h30min - Painel: Faces da violência e caminhos para C· Proposições sujeitas à apreciação
apaz. conclusiva pelas Comissões:
EXPOSITORES: .
• Deputado Marcos RoIim, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos;
• Sr. João Moreira Salles, cineasta;
• Sra. Nancy Cardla do Núcleo de Estudos da Violência
daUSPe
-Sr. Ruben Cesar Fernandes, do Movimento Viva Rio.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

A • Requerimentos:

Do Sr. EDISON ANDRINO - propondo a realização de
audiência pública, juntamente com a Frente Parlamentar
da Pesca e AqCljcultura, para que sejam debatidos os
problemas que envolvem o setor pesqueiro nacional.
Do Sr. GERSON GABRIELLI - propondo a realização
de audiência pública, com a presença do Sr. Hé60
Mattar, Secretário de PolCtica IndUstrial do Ministério do
Desenvolvimento IndOstria e Comércio, para debater o
programa governamental Intitulado -Fórum de
Competitividade".

B • Proposições sujeitas à apreciaçio pelo
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NR 110/00 - do
Sr. Bispo Rodrigues - que Mdispóe sobre a tributação
rela1lva ao ato cooperativow

•

RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO NlI 393100 
do senado Federal (PDS nll 32/00) - que ·aprova a
Programação Monetária relativa ao primeiro trimestre de
2000W

•

RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NlI 309/99
do Sr. Virgílio Guimarães e outros - que "institui
plebiscito sobre a privatização de empresas estatais do
setor hidrelétrico". (Apensados: POC's nVs 347199,
388100,407/00 e 413100)
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA
PARECER: favorável a este, com substitutivo. e
contrário aos apensados
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 8112/99

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NII 2.550/00 - do Poder Executivo
(MSC 272/00) - que "dispõe sobre as ações ordinárias e
preferenciais não reclamadas correspondentes a
participação acionária em sociedades anônimas de
capital aberto".
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO
PARECER: favorável ao projeto, com emendas, e
contrário à emenda apresentada na Comissão

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NII 1.922/99 - do Sr. Eduardo Jorge
que "inclui a invenção de medicamento para prevenção
e tratamento da Sfndrome de Imunodeficiência
Adquirida - SIDAlAIDS e de seu processo de obtenção
como matérias nAo patenteáveis".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Aléx Canziani, em 19/4100
PROJETO DE LEI NlI 4.304-A/93 - do Sr. Max
Rosenmann - que "dá nova redação à alfnea .J", do
artigo 27, da Lei oI! 4.886, de 9 de dezembro de 1965,
que 'regula as atividades dos representantes comerciais
autônomos'''.
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NR 681/99 - do Sr. Freire Júnior 
que aroma obrigatória a publicação da letra do Hino
Nacional e a estampa da Bandeira Nacional nos
cademos escolares e dá outras providAnciasw

•

(Apensados: PL's nlls 1.533199 e 1.656/99)
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO
PARECER: favorável a este e aos apensados, com
substitutivo

PROJETO DE LEI NR 1.082-A/99 - do Sr. MIro Tejxeira
- que "dispõe sobre o acesso de turistas ou visitantes às
unidades de conservação federais, estaduais, privadas
e áreas do entomo".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO
PARECER: favorável, com adoção do substitutivo
apresantado pela Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias

PROJETO DE LEI NIl 1.864-Al9S - do Sr. Oelfim Netto 
que udisp6e sobre a instalação e o funcIonamento da
Estação Aduaneira Interior e dá outras providencias".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECE.R: contrário
VISTAao,Deputado João Pizzolatti, em 10105100

PROJETO DE LEI NR 139199 - do Sr. Alberto Goldman
- que "altera a Lei nll 9.279. de 14 de maio de 1996, qúe
'regula .direitos e obrigaç6es relativos à propriedade
indu$trlal', modificando dispositivos que dispõem sobre
direitos. conferidos pela patente e a concessão de
licença.compulsórla".



Substitutivo (art. 119, 11 e § 111)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMissAO

PROJETO DE LEI Nll 2.578/00 - do Sr. Ricardo lzar
que Gdispõe sobre a implantação de norma técnica que
regule a fabricação e a comercialização de doces e
chocolates com brinquedos acondicionados em seu
Interior e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LfolA QUINAN
PARECER: favorável, com emendas

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SEssOES)

Decurso: 4· sessão
Última sessão: 2515100

PROJETO DE lEI NlI 1.534/99 • do Sr. Jorge Costa 
que "proíbe a privatização de usinas hidrelétricas em
todo o país".
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI Nll 1.724/99 - cio Sr. Ricardo Izar 
que "toma obrigatório o recolhimento e destinação
adequada, pelos fabricantes ou importadores, de
lâmpadas inservlveis de vapor de mercúrio, vapor de
sódio e de luz mista, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA
PARECER: favorável

PROPROJETO DE LEI ~ 834199 - do Sr. Corauei
Sobrinho - que "altera dispositivos da Lei nS! 8.884, de
11 de junho de 1994, que transformou o Conselho
Administrativo de Defesa Eoonômica - CADE em
Autarquia".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 3.203/97 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "estabelece Programa de
Desenvolvimento da Região da Fronteira Sul e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI
PARECER: favorável, com adoçA0 do substitutivo
apresentado pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior
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RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO PROJETO DE LEI Nll 2.233/99 - do Sr. Eduardo Jorge-
PARECER: favorável, com emendas que ~obrjga a que os produtos allmentfcios

comercializados Informem sobre a presença de glúten,
oomo medida preventiva e do controle da doença
calíaca".
RELATORA: Deputada UDIA QUINAN
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 1.999/99 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "cria o Programa de Desenvolvimento
Sustentável da Região Nordeste - PRODEN, através da
instalação de Áreas de Uvre Comércio - ALC na
Região, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA
PARECER: favorável, com emendas

PROJETO DE LEI N'I 2.028199 - do Sr. Lincoln Portela
- que "determina a obrigatoriedade da existência de
detetores de metais nas entradas dos conjuntos
comerciais".
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ

PROJETO DE LEI NS! 2.052199 - cio Sr. FrancistOnio
Pinto - que "dispõe sobre a marcação e a rotulagem dos
produtos brasileiros dest~nados i! exportação".
RELATOR: Deputado MUCIO SA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Nll 2.223/99 - do Sr. Ricardo Ferraço
- que "proíbe a concessão de financiamentos, por
instituições financeiras públicas, a empresas de capital
estrangeiro para participação no Programa Nacional de
Deeestatlzaçllo".
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Ng 4.817198 - do Sr. Ant6nio Kandir
que "autoriza a empresa produtora e exportadora de
mercadorias naciOnais a constituir crédito p~umK:lo,

dedutrvel no pagamento ele cor$.jpuiÇõe8 sociais, e
dispõe sobre a criação do Fundo de Compensação de
Competltividade e sobre a instituição da Contribuição ele
Intervenção no Domrnio Eoonômlco Incidente sobre
Importa9Ões,"
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AUDI~NCIA PÚBLICA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 11h30min

TEMA:
~Debate sobre os resultados do Sistema de Avallaçlo
do Ensino Básico - SAES",

CONVIDADOS:
-Sr. Maria Helena Guimarães de Castro - Presidente do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
":INEP
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PAUTA
Local: Plenário 1O, Anexo 11
Horário: 10h

A - Assuntos Internos:

Apreciação dos nomes dos assessores Indicados para
os Cargos de Natureza Especial, na Comissão.

B - Requerimentos:

Do Sr. Pedro Wilson e outros - que "solicita a
realização de reunião de audiência pública para tratar
da proposta de federalização da Universidade do
Tocantins· UNITINS".

c . Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N\! 403/00 
da CREDN (MSC NQ 1.714/99) o que "aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural entre o Govemo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Zimbábue, celebrado em Brasília. em 16
de setembro de 1999".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: favorável

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Ng 102100 - do
Sr. Pe<lro Fernandes - que "institui Fundo Especial para
a concessão de planos de beneffclos de caráter
previdenciário a jogaélores profissionais de futebol
PREV, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado ZEZÉ PERRELLA
PARECER: contrário

o . Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Ng 2.669/00 - do Senado Federal
(PLS nQ 340/00) • que "dispõe sobre a instituição do Dia
Nacional do Imigrante Italiano e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CLÓVIS VOLPI .
PARECER: favorável.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll 1.037/99 - do Sr. Wagner
Salustiano - que "revoga os arts. 59, 60, 61, 62, 63, 54,
6S, 68,70,71, § 4!l, 72, 73 e 74, da Lei nll 9.615, de 24
de março de 1998". Apensados: PLs nlls 1.266/99,
2.124199 e 2.195/99.
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PARECER: favorável ao PL nQ 1.037/99, com
substitutivo, e contrário aos PLs n~ 1.266199, 2.124/99
e 2.195199, apensados
VISTA ao Deputado Professor Luizinho, em 3.5.2000

PROJETO DE LEI Ng 1.337/99 - do Sr. Ronaldo Cezar
Coelho • que "institui Programa de Apoio a Projetos de
Atendimento de Menore$ em Situação de Risco Social
por meio do Esporte, autoriza a transação de créditos de
natureza tributária e previdenciária por entidades de
prática desportiva e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado EURICO MIRANDA
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista ao Deputado Gilmar Machado, em 17.5.2000

PROJETO DE lEI NQ 2.301/00 - do Sr. lincoln Portela •
que "determina a obrigatoriedade da execução semanal
do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino
primário e médio".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: favorável, com emendas (4)

PROJETO DE LEI NR 2.350/00 - do Sr. Luiz Bittencourt
• que "modifica o Decreto-Lei nQ 236, de 28 de fevereiro
de 1967, que 'complemente e modifIca a Lei n52 4.117,
de 27 de agosto de 1962', estabelecendo tempo mínimo
para a veiculação de programas educativos",
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado João Matos, em 10.5.2000

PROJETO DE LEI Ng 2.402/00 - do Sr. José Carlos
Coutinho • que "dispõe sobre a quantidade máxima de
alunos em sala de aula, nas turmas de 11 a a- série do
19 grau·.
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista ao Deputado João Matos, em 17.5.2000

PROJETO DE LEI NQ 382-A/99 - do Sr. Nilson Mourão
e outros - que "dispõe sobre a mudança do nome do
Aeroporto Internacional Presidente Médici, de Rio
Branco, para Aeroporto Internacional Chico Mendes".
RELATOR: Deputado ÉBER SILVA
PARECER: favorável ao PL 382199, com adoção do
substitutivo da CVT
Vista ao Deputado Eurico Miranda, em 17.5.2000

PROJETO DE LEI Nll 1.828/99 • do Sr. Gerson Gabrielli
- que "dispõe sobre o dia nacional da microempresa".
Apensado: PL nll 1.867/99.
RELATOR: Deputado PAULO LIMA
PARECER: contrário ao PL 1.828199 e ao PL 1.867/99,
apensado

PROJETO DE LEI Nll 25/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"modifica a Lei nll 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execução Penal) para instituir o ensino médio nas
penitenciárias". Apensado: PL nll 2.380/00.
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA
PARECER: contrário ao PL nº 25/99 e ao PI. nl!
2.380100, apensado
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PROJETO DE LEI N2 1.892199 - do Sr. Ricardo Izar·
que udisp5e sobre a exclusividade de emissão de
carteiras de estudantes pelo Ministêrio da Educaçáo·.
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NII 2.015199 - do Sr. Enio Bacci· que
"altera o inciso I e o parágrafo único do art. 22 da Lei nQ

9.615, de 24 de março de 1998 9 dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI NlI 2.114/99 - do Sr. Saraiva Felipe 
que "jnstltui a co-gestão nos hospitais filantrópicos e
universitá~os e de ensino integrantes do SUS".
RELATOR.: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NlI 2.453/00 - do Sr. Robério Araújo.
que "acrescenta inciso IV ao § 211 do art. 13 da 1.ei nll

9.249, de 26 de dezembro de 1995, que 'altera a
legislação do Imposto de renda das pessoas jurídicas,
bem ÇClmo da contribuição social sobre o lucro líquido. e
dá outras providências', e inciso VIf ao art. 12 da Lei nII
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 'altera a
legIslação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências'·.
RELATOR: Deputado ALBERTO MOURÃO
PARECER: favorável, com emendas (2)

AVI S O S

PROPOSIÇÔES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão
Última Sessão: 30/05/00

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI NR 2.350/00 - do Sr. Luiz
Bittenc:ourt - que "modifica o Decreto--Lei nll 236, de 28
ele fevereiro ele 1967, que 'complementa e modifica a Lei
nll 4.117. de 27 de agosto de 1962', estabelecendo
tempo mínimo para a veiculação de programas

1utado JONIVAL LUCAS JUNIOR

Decurso:2a Sessão
Última Sessão: 29/05/00

Projetos de Lei (art. 119,1 e § 1°)

PROJETO DE LEI N2 1.178/99 - do Sr. Dr. Hélio - que
"assegura gratuidade da inscrição no vestibular para
estudantes de escolas pQblicas em universidades
públicas·. Apensados os PlS n!ls 2.116199 e 2.433/00.
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR

Decurso: 3' Sessão
Última Sessão: 26/05/00

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1° )

PROJETO DE LEI NlI 128199 - do Sr. Alberto Fraga 
que "institui o Sistema de Bolsas de Estudo para 08
poUcials federais, policiais civis e mHitares do DIstrito
Federal, os bombeil'06 militares do Distrito Federal e os
militares federais".
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

PROJETO DE LEI N2 2.312/00 - do Sr. Ricardo Noronha
- que "acrescenta inciso ao art. 20 da lei nll a.036, de 11
de maio de 1990, dispondo sobre a permissão de saque
pelo trabalhador na conta do FGTS para pagamento de
anuidade escolar". (Apensados os PLs n~ 2.490100 e
2.388/00). ,
RELATOR: Deputado FLAVIO ARNS

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

A • Requerimentos:

Dos Srs. Ricardo Berzoini e Wellington Dias. para que a
Comissão realize audiência pública com a Sra. Teresa
Grossi, Diretora de FlscaUzação do Banco Central, e o
Sr. Everardo Maciel, Secretário da Receita Federal, a
fim de prestarem esclarecimentos -sobre denOncias
acerca do Banco Bozzano Simonsen

Do Sr. Geraldo Magela, para que a ComIssão realize
audiência pública com a Sra. Teresa Grossi, Diretora de
Fiscalização do Banco Central, para esclarecer os
procedimentos fiscalizalórios desenvoMdos no Banco
Regional de Brasília

B • Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NII 11199 • do Sr.
Paulo Octávio • que 'regulamenta o disposto no inciso
XIV, art. 21, da Constituição Federal, que institui o fundo
próprio para a assistência financeira do Distrito Federal
e dá outras providências". (Apensados: PLP's nlls 38199
e 40/00)
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação do Projeto e dos PLP's nlls
38/99 e 40199, apensados, com Substitutivo
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N243/99 - do Sr.
Geraldo Simões - que "prolbe a promulgação da leis
que concedam subsrdio, isenção, redução de base de
cálculo, crédito presumido, anistia. remissão ou
qualquer benefício fiscal, um ano antes e três meses
depois da data das eleições".
RELATOR: Depl,ltado EDlNHO BEZ
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e. no mérito, pela aprovação, com
Substitutivo
VISTA ao Deputado José Militão, em 26/04/00

ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 394/00 •
dos Srs. José Dirceu e Ricardo Berzoini • que "susta a
aplicação do disposto rio art. 19 do Decreto de 23 da
dezembro de 1999. de autoria do Poder Executivo,
publicado no D.O.U. de 24 de dezembro de 1999 (seção
I, nl! 246, pág. 8)".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA
PARECER: pela não Implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receija ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll 3.73O-AJ97 - da Sra. Esther Grossí
• que "acrescenta dispositivo ao artigo TI da Lei n2

9.394196".
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuIção da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI Nll 254·Al99 - do Sr. Rubens Bueno·
que "altera dispositivo da Lei nl! 8.913, de 12 de julho de
1994, que dispõe sobre a municipalização da merenda
escolar'.
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária

PROJETO DE LEI Nll 564199 - da Sra. Maria Lúcia - que
"dá nova redação ao art. 52 da Lei nQ 9.496, de 11 de
setembro de 1997, que estabelece critérios para a
consolidação, assunção e o refinanciamento, pela
União, da divida pública mobiliária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Estados e do
Distrito Federal". (Apensado: PL nll 1.556199)
RELATOR: Deputado JORGE KHOURV
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
dó Projeto e do PL nll 1.556199, apensado, e, no mérito,
pela aprovação do Projeto e pela rejeição do PL n2

1.556/99, apensado

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

A - Requerimentos:

Do Sr. Hélio Costa, solicitando sejam convidados a Sra.
Selma Balbino, Presidenta do Sindicato dos Aeroviários,
a Sra. Graziella Baggio, Presidenta do Sindicato dos
Aeronautas e o Sr. Marcos Reina, Diretor do Sindicato
dos Aeronautas, para prestarem esclarecimentos sobre
o protecionismo discriminatório concedido às empresas
aéreas estrangeiras que operam no Brasil, que
adquirem o combustfvel de seus aviões por preços
subsidiados.

Do Sr. Ursicino Queiroz, solicitando a constituição de
subcomissão especial para averiguar poss(veis
irregularidades no desvio de recursos da Reforma
Agrária e para o financiamento da produção agrícola
pelo Movimento dos Trabalhadores sem Terra - (MST).

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 9, Anexo 1\
Horário: 10h3Dmin

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"As denúncias sobre as fraudes com os recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT para o Plano
Nacional de Qualificação do Trabalhador - PLANFOR"

CONVIDADO:

• REPRESENTANTES DO CODEFAT
-Sr. FRANCISCO CANINDÉ PEGADO DO
NASCIMENTO - Secretário-Geral da Confederação
Geral dos Trabalhadores - CGT
-Sr. DELÚB10 SOARES DE CASTRO • Representante
da Central Única dos Trabalhadores· CUT
-Sr. LUIZ FERNANDO EMEDIATO
Consultor Político do Presidente da Força Sindical

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

A ~ Requerimentos:



PAUTA

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

A - Requerimentos:

Substitutivos (an. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSlçAo ABAIXO SOMENTE: RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMlssAo

Do Sr. Paulo Delgado e outros w solicita sejam
convidados o Sr. Ministro da Justiça e o Sr. Chefe 'do
Gabinete de segurança Institucional da Presidência da
República para prestar esclarecimentos sobre as
atividades das agências de inteligência americanas no
Brasil.

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h

PROJETO DE LEI NR 2.238199 w do Sr. Waldir Pires •
que "institui o Programa Permanente de Combate à
Seca w PROSECA.·
RELATOR: Deputado BETlNHQ ROSADO

Decurso: 18 Sessão
Última Sessão: 30105100

PRIORIDADE

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

B - Proposições sujeitas à apreciaçio
conclusiva pelas Comissões:

PROJETO DE LEI NQ 3.861/97 - do Sr. Mário
Negromonte - que "acrescenta parágrafo ao art. 11/ da
Lei nI/8.631, de 4 de março de 1993, que dispõe sobre
a fixação dos níveis das tarifas para o serviço público de
energia elétrica e dã outras provld'ncias"
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N2 623199 - do Sr. Ricardo Izar - que
"dispõe sobre a conservação e o uso sustentável das
florestas e demais formas de vegetação natural
brasileiras."
RELATOR: Deputado VADÃO GOMES
PARECER: favorável, com 3 emendas
VISTA aos Deputados Pedro Bittencourt e Gervásio
Silva, em 01/09/99

PROJETO DE LEI Nf;j 1.827-8/96 - do Sr. Inácio Arruda
que "regulamenta os selVÍços de distribuição de gás
combustível canalizado na tonna dada ao parágrafo 2lI
do artigo 25 da Constituição Federal pela Emenda
Constitucional nl/ 5, de 1995."
RELATOR: Deputado LUIZ SÉRGIO, designado para
redigir o novo parecer
PARECER: favorável, com substitutivo.
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Do Sr. Nlcias Ribeiro w solicitando realizaçAo de dezembro de 1989, nll 8.001, de 13 de março de 1990,
Audiência Pública com a presença do Presidente da nll 9.648. de 27 de maio de 1998. e dá outras
Eletronorte, Dr. José Antônio Muniz Lopes. para prestar providAncias.•
esclarecimentos sobre as ações da Eletronorte na RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE
Amazônia, desde o início de suas atividades até os dias
hoje.

PROJETO DE LEI Nl! 1.059/99 - do Sr. Luciano Pizzatto
- que 'profbe a cobrança aos Municípios da energia
elétrica destinada à Iluminação pliblica e permite a
inclusão do custo desta no preço de fornecimento de
energia.·
RELATOR: Deputado AIRTON D/PP
PARECEÃ: favorável, com 1emenda
VISTA ao Deputado Juquinha, em 27/10/99

AVISOS

PROPOSlçÓeS EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4li Sessão
Última Sessão: 25/05/00

Projetos de Lei (an. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nlt 2.726100· do Sr. Nilson Pinto •
que "altera dispositivos das Leis nR 7.990, de 28 de

Do Sr. João Herrmann Neto - solicita seja expedida
correspondência ao GRJpo Parlamentar de
Consolidação das Leis e ao Comando da Aeronáutica
sollcita~ o encaminhamento a este Colegiado,
respectivamente, do Projeto de Consolidação da
Legislaçlo Aeronáutica e EspaciaJ e de Relatório
referente a concessão de linhas aéreas à Companhia
Aérea São Paulo - VASP.

B • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nla 92199 w do Sr.
Freire Júnior - que "altera dispositivo da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, proibindo o porte de arma de
fogo a bordo de aeronave civil'.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZlO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nR 104100 • do Sr.
Pompeo de Mattos w que ·regulamenta os arts. 84,



PROJETO DE LEI Nl! 2.752/00· do Sr. Alberto Fraga 
que ·disciplina a contratação de estrangeiro por pessoa
jurídica de direito privado, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNON BEZERRATRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
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inciso XVI e 144, § 1", Inciso IV, da Constituição pessoa de qualquer idade portadora de deficiência
Federal, - instituindo nonna para o provimento e a física, mental alou sensorial".
destituição da função de Chefe da P.otrcia Federal RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
Judiciária da União".
REI.ATOR: Deputado VITIORIO MEDIOL.I
PARECER: favorável parcialmente, com substitutivo

MENSAGEM Nl! 378/00 • do Poder Executivo • que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
te)(to do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Govemo da Romênia sobre
Cooperação na Área do Combate à Produção e ao
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, ao Uso Indevido e à
Famacodependência, celebrado em Bucareste, em 22
de outubro de 1999".
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: favorável

c . Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll 2.754/00 - do Sr. Alberto Fraga
que "dispõe sobre o fornecimento da localização de
telefones celulares aos organismos policiais, pelas
empresas prestadoras de serviço telefônico".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO

PROJETO DE LEI Nll 2.859/00 • do Poder Executivo 
que "institui o Programa de Desenvolvimento Cientrfico
e Tecnológico do Setor Espacial, e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES

PROJETO DE LEI Nll 2.895/00 • do Sr. De Velasco •
que ·dispõe sobre a concessão de gratuidade ao Policial
Militar no sistema de transporte público coletivo
rodoviário interestadual".
RELArOR: Deputado ALBERTO FRAGA

PROJETO DE LEI Nl! 1.039/99 • do Sr. Alberto Fraga·
que "estabelece a utiliza~o da cabine de segurança
nos verculos de aluguel (TAxI)"•
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER: pela incompetência da Comissão

PROJETO DE LEI Nl! 1.344/99 - do Sr. Alberto Fraga·
que Udeterrnina a parada obrigatória dos vefculos de
aluguel (táxis) nos postos policiais·.
RELATOR: Deputado NEIVA MOREIRA
PARECER: favorável.
CONCEDIDA VISTA AO DEPUTADO MILTON TEMER,
em 26.4.00

PROJETO DE lEI NIl2.401/00 - do Sr. José Ronaldo
que "acrescenta o art. 182-A, à Lei nl! 9.472, de 16 julho
de 1997".
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DeculSo:3·Sessão
Última sessão: 26/5/00_

Projetos de Lei (art. 119, I, e § 1°)

PROJETO DE LEI nll 2.696/00 • do Sr. Pompeo de
Mattos - que ·determina à autoridade policial e aos
órgãos de segurança pública a busca imediata de
cessoa desacarecida menor de 16 (dezesseis) anos ou

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMíLIA

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 10 h

PAUTA

A - Requerimentos:

Do Senhor Deputado Djalma Paes que requer
'realização de reunião e Audiência Pública conjunta
com as Comissões de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, e Seguridade Social e Famflla,
com a finalidade de debater acerca do contencioso
judicial entre a indústria tabagista e fumantes, com a
presença dos seguintes convidados:
Representante da Souza Cruz;
Representante da Philip Morris do Brasil S/A;
Drs. Luiz Carlos MOnaco e Mário Albanesa,
representantes da Associação de Defesa da Saúde do
Fumante (ADESF)

Do Senhor Deputado Djalma Paes que requer
"realização de reunião de Audiência Pública conjunta
com as Comissões de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias. Constituição e Justiça, e,
seguridade Social e Família, com a finalidade de
debater sobe a transferência da gestão dos serviços
públicos de saúde do municrpio de Irecê • BA, para
pessoas jurídicas de direito privado, com a presença
dos seguintes convidados:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NII 72199 do
Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "revoga a apllcaçlo do
art. 56 e seus respectivos parágrafos do Decreto nll

3.048, de ede maio de 1999".(Apensados os PDL's nlla
73199,74199 e 83199)
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
PARECER: contrário ao POC nll 83199, e pefa
prejudicialidade dos Projetos de Decreto Legislativo nlla
72, 73 e 74/99

PROJETO De LEI NIl831199 do Sr. Alberto Fraga- que
"acrescenta o crime de retirada de órgãos ou tecld06
humanos ele pessoa viva ao Código Penal e dá outras
providências"
RELATOR: Oeputado RAFAEL GUERRA
PARECER: favorávet

PROJETO DE RESOLUÇÃO NII 43199 do Sr. Márcio
Matos e outros - que "Institui Comissão Par1amentar de
Inquérlto destinada a Investigar as denúncias de fraudes
e desvios do seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores, ali por Sua Carga,
a Peesoas Transportados ou Não - OPVAT".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll4110/98 do Sr. salvador 21mbaJdi
- que 'dispõe sobre a obrigatoriedade de serem
gravadas todas B8 cirurgias realizadas nas unidades de
saúde pc1blicas e privadas,"
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: contrário

PETiÇÃO NR 1199 do Sindicato dos Trab. no Combate
às Endemias no RJ - que "solicita à Comlssio de
Seguridade SocaII e Famllla parecer sobre o Principio
de Continuidade e da Obrigatoriedade do Desempenho
da AlMdade púbnca, tendo em vista decisão do Poder
Executivo acerca da não-prorrogação dos contratos de
trabalho de profISSionais especializados no combate às
endemias no Estado do Rio de Janeiro, como também a
possibilidade de intervenção poHtlcaljurídica da
Comí88ão".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO
PARECER: sugerindo que a COSSF encaminhe ao
Ministro da SaLide Indicação solicitando a retorrl4da de
esforços no sentido de manter as aQÕ6S de prevenção,
erradicação e controle elas doenças endêmicas,
proporcionando-se, assim, a continuidade da vigilância
epidemiológica.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da C.sa:

PRIORIDADE

Dr. José Maria de Magalhães Neto - secretário de ORDINÁRIA
saúde do Estado da Bahia;
Dr. Sérgio Augusto Moisés • Secretário de
Administração do Estado da Bahia;
Or. Beta Lélis - Prefeito de Irecê· BA
Or. José das Virgens - Deputado Estadual da Bahia
Representante do Instftuto de Promoção da saúde e
Desenvolvimento Social da Micro Região de lrecê •
PROMIR;
Ora. A1adilsen de Souza - Sindicato dos ServIdores da
saúde ela Bahia - SINDSAÚDE."

PROJETO DE LEI Nll 8047/86 do Senado Federal (PLS
nll 57183) - que "obriga o registro dos estabelecllll8ntos
hosplta1aree nos Conselhos Regionais de Medicina:
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável com 2(duas) emendas
VISTA CONJUNTA aos Deputados Darclsio Perondl e
Dr. Roslnha, em 19/04100

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ~ 179197 do Sr.
José Aldemir - que "altera o art. 111 da lei
Complementar nR 84, de 18 de janeiro de 1996, que
Institui fonte de custeio para a manutenção da
8egurldade Social".(Apensados os PLC'e n~ 222198 e
245198)
RElATOR: Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO
PARECER: contrário a este e ao PLC nll 22219B,
apensado, 8 favorável ao PLC nl! 245198, também
apensado
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 26.10.99

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nll 26199 do Sr.
Geddel Vieira Lima - que "institui o Fundo de Aval de
empréstimos a Agricultores Familiares - FUAVAL, altera
dispositivo da Lei n" 7.689, de 15112188 e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: favorâvel

B - ProposiçOes Sujeitas à Apreclaçlo
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nll 4857·A198 do Senado Federal
(PLS 01131196) - que "dispõe sobre a Ungua BrasNeira
de Sinais e dá outras providências".(Apensado: PL nll

657199)
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PARECER: favorável a este com a emenda aprovada na
COECO, e contrário ao PL nll 657199, apensado

PROJETO DE LEI Nll 1297-a199 do Senado Federal 
que Determina a exibiçio, nas peças publicitárias
veiculadas em todos De meios de comunicação, do
n(lrnero de registro dos produtos sujeitos ao regime de
vigilAncia sanitária, alterando o art. 23 do Decreto-I:si nll
986, de 21 de outubro de 1969, e o art. 58 da Lei nll

6.360, de 23 de setembro de 1976.
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll 4483194 do Sr. Valdir CoIatto 
que "altera o artigo 30 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre a organização da Seguridade
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PROJETO DE LEI Nll 3350/97 do Sr. José Unhares 
que "dispõe sobre a instituição do Programa Nacional
de Apolo à Saúde - PRONASA. com a finalidade de
captar e canalizar recursoS para o setor
saúde".(Apensado: PL nQ 1.~18199)

RELATOR: Deputado OSMANIO PEREIRA
PARECER: favorável a este e contrário ao Projeto de
Lei nQ 1.318199, apensado

PROJETO DE LEI N51 3453·Al97 do Sr. Seraflm Venzon
- que "obriga as agências de viagem e turismõ' a
fazerem seguro para seus clientes e dá outras
providências". ,
RELATOR: Deputado JOSE UNHARES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N12 3137197 do Sr. Cláudio Cajado 
que -dispõe sobre o exame preventivo de acuidade
visual nos estabelecimentos póblicos de ensino
fundamental".(Apensados: PL's nfls 3.394197, 1.358199
e 1.937/99)
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS
PARECER: favorável a este e pela aprovação parcial do
PL nll 1.937/99, apensado, com substitutivo, e contrário
aos Projetos de Lei nQs 3.394197 e 1.358/99, apensados

PROJETO DE LEI Nll 2446/96 do Sr. Celso
Russomanno - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
os estabelecimentos de saúde manterem amostras do
sangue das mães e das crianças, para fins de
identificação'.
RELATOR: Deputado DARCrSIO PERONDI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Nll 2604196 do Sr. Jovair Arantes 
que "institui incentivos fiscais para a aquisição de
equipamentos médlco-hospltaIares. inclusive
ambulâncias, e de materiais de construção destinados a
instituições públicas ou entidades privadas de
assistência à saúde, sem fins lucrativos."(Apensados:
PL's nlls 3.915197, 3.992197, 4.165198, 1.255199,
1.848199 e 1.939/99)
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: favorável a este, com emenda. e contrário
aos Projetos de Lei nlls 3.915/91, 3.992/97, 4.165/98,
1.255199, 1.848199 e 1.939/99, apensados .

PROJETO DE LEI NI! 2663196 do 5r.Nelson Marchezan
- que 'concede estrmulos à constituição de novas
entidades fechadas de previdência privada".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABILlO
PARECER: contrário,

PROJETO DE LEI Nll 4565/94 do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a concessão de adicional de
Insalubridade e aposentadoria especial. aos
trabalhadores em empresas metalúrgicas, de mecânica,
de materiais elétricos, de recuperação de veCculos e de
máquinas agrCcolas".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
PARECER: favorável, com emenda
VISTA aos Deputados José Linhares e Jorge Alberto,
em 12104/00
Encerrada a discussão

Social, institui Plano de Custeio, e dá outras RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
providências". (Apensado: PL NQ 2,820197) PARECER: contrário
RELATORA: DeputadaJANDIRA FEGHALI VISTA CONJUNTA aos Deputados Jorge Costa e
PARECER: contrário a este e ao Projeto de Lei nll Eduardo Jorge, em 01.12.99

2.820197, apensado PROJETO DE LEI Nll 2071/96 do Sr. Eduardo Jorge _
que "acrescenta parágrafo ao artigo 26 da lei nll 8.0aO,
de 19 de setembro de 1990, criando mecanismos de
prevenção contra fraudes e atos de desrespeito aos
direitos humanos no Sistema Único de Saúde".
RELATORA: Deputada AlCIONE ATHAYDE
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI NO 1721·Al96 da S,.. Teima de
Souza - que "obriga os meios de comunicação a fazer
campanha para - -encontrar crianças
desaparecidas".(Apensados os PL's n~ 2.128/96 e
2.193/96)
RELATORA: Deputada TETE BEZERRA
PARECER: favorável a este, nos t81'Q'1OS do SUbstitutivo
adotado pela CCTCI; e pela rejeição dos Pls n2s
2128196 e 2193196, apensados

PROJETO DE LEI NR 1917/96 do(a) Sr.(8) Marcelo
Barbieri - que "regulamenta a atMdade de vendedores
autônomos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABrLIO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N!l 2004/96 do Sr. Jair Bolsonaro
que "dispõe sobre o valor ela pensão deferido aos
beneficiários dos selVidores públicos mortos em
consequência de ato ou fato relacionado com o
movimento de repressão, no perrodo de 2 de setembro
de 1961 a 15 de agosto de 1979, e di outras
providências".

PROJETO DE LEI NO 4573194 do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre aposentadoria eSpecial de barbeiro e
cabeleireiro.'
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso

PROJETO DE LEI Nll 02195 do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre salário-familia e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N.ll 213/95 do Sr. João Fassarella
que "acrescenta parágrafos 511 e 69 ao artigo 57 da Lei
ng 8.213, de 24 de Julho de 1991, que "dispõe sobre os
Planos de Benetrcios da Previdência Social e dá outras
providências".(Apensado o PL nll 3.680/97)
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: favorável a este, com substitutivo e contrário
ao PL nll 3.680/97, apensado
VISTA CONJUNTA aos Deputados Vicente Carpreso e
Lúcia Vânia.



PROJETO DE LEI NI! 4823198 dos Srs Rita camata e
Hélio BIcudo - que "altera a Lei nll 8.069. de 13 de julho
de 1990 • EstaMo da Crian,Ç8 e do Adolescente".
RELATOR: Deputado JOSE UNHARES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 68/99 da SrI. Iara Bernarcll - que
"dispõe sobre a assistência à saúde da gestante e do
nascituro portadores do vfrus HIV".(Apensados: PL's nlls
109199 e 2.163199)
REI.ATOR:Dep~oJOSÉUNHARES
PARECER: favorável a este e aos Projetos de Lei n"s
109/99 e 2.163/99. apensados. com substitutivo

PROJETO DE LEI N" 169/99 do Sr. José Pimentel - que
"concede Isenção do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) Incidentes
sobre equipamentos e medicamentos destinados ao
tratamento de diabetes".
REI.ATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados Carlos
Mosconi, Dr. R08inha. Jorge AlJerto e Vicente
Caropreso.em1~09199

PROJETO DE LEI Nl! 376199 do Sr. Or. Hélio - que
'altera o art. 77 da Lei n; 8.213. de 24 de julho de 1991,
que disp6e sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social. para permitir a percepção de pensão
por portador de deficiência maior de vinte e um anos,
ainda que exerça atividade laborativa com rendimento
de até dois salários mrnimos',
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N" 394199 do Sr. Enio Bacci - que
"prevê recursos no orçamento para programas em favor
da criança e adolescentes e dá outras providênCias".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NI! 4~4/99 do .Sr. Henrique Fontana e
outros - que "cria o Indice Nacional de Custos de
Serviços de saúde. fixa critérios para a atualização das
tabelas de procedimentos do Sistema Único de saúde e
dá outras providências"
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 4214/98 da Sra. Lldia Quinan 
que "isenta os trabalhadores deficientes ffsIcos e visuais
do imposto de renda e da contribulçio do INSS",
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAVDE
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI NR 4713198 do Sr. Paulo Paim - que
"altera dispositivos da Lei nl! 8,212, de 24 de julho de
1991 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NR 4026197 do Sr. Paulo Paim - que
'altera o art. 29 da Lei nIl 8.212, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado OARCfslO PERONDI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NIl 3786197 do Sr. Femando ZUppo 
que "dispõe sobre inscrições em Braile nos
medicamentos"•
RELATOR: Deputado DARCfsIO PERONDI
PARECER: favorável a este B a Emenda apresentada
na Comissão, com substitutivo

PROJETO DE LEI NR 3889197 do Senado Federal (PLS
nl! 83195) - que "dlsplSe sobre o enquadramento doe
juizes classistas temporários. como segurados, no
Regime Geral da Previdência Social',
RELATOR: Deputado DJAJJ.4A PAES
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Raimundo Gomes de Matos, em
16.06.99

PROJETO DE LEI NR 3989197 do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas e
equipamentos hospitalares e dá outras providências".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N1l 4195-AI98 do Sr. Luciano Pizzatto
- que 'determina que os meios utilizados por deficientes
frslcos para-garantfr sua livre locomoção e qualldade de
vida não--sof~·restr.ições".

RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO
PARECER: favorável

27016 Quarta-feira 24 DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

PROJETO DE LEI NR 3479/97 do Sr. Enio Bacci - que PROJETO DE LEI NIl4721·N98 do Sr. 8erafim Venzon
"Implanta no sistema de ensino pablico o Programa - que "dispõe sobre a indloação, prescrição ou
Respire Bem. a fim de sanar deficiências respiratórias adaptação de lentes de contato".
por mal posicionamento dentário e dá outras RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
providências". PARECER: favorável a este e as emendas de nlls 01, 02
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL e 03. aprensentadas na Comissão.
PARECER: favorável a este e as emendas n~ 1 e 2 VISTA ao Deputado Pedro canedo

apresentadas na Comissão PROJETO DE LEI Nll 4738198 da Sra. Veda Cruslus-
PROJETO DE lEI NI! 3491197 do Sr. Gerson Peres _ que "altera o Inciso V do art. 8S da Lei 8.069. de 13 de
que "dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades da julho de 1990 • Estatuto da Criança e do AdoJescente, e
rede de serviços do Sistema Único de saúde - SUS, dá outras providências."
reservarem a deficientes visuais, no mínimo, 10% das RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
vagas destinadas ao trabalho nas cAmaras escuras do PARECER: favorável
setor de Raclologia". VISTA concedida ao Deputado Or. Rosinha, em
RELATOR: Deputado DJALMA PAES 10.11.99
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI NII 470/99 do Sr. Nilton Baiano - que
"destina parcela dos impostos recolhidos pelas
Indústrias de bebidas para a rede hospitalar pública".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N!2 654199 do Sr. Sampaio Dóris 
que 'Institui remuneração salarial mfnlma para o setor
privado da economia desvinculada do salário mfnimo".
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NQ 644/99 do Sr. Remi Trinta - que
"modIfICa disposições da Lei nll 8.069, ele 13 de julho de
1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências', proibindo a
exposição pública de imagens eróticas em capas de
revistas e embalagens de videocassetes'.
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: Favorável

PROJETO DE LEI NR 695/99 do Sr. Dr. Hélio - que
'Altera a redação do art. 10 da LeI nll 9.503 de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de trânsito
Brasileiro'•
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NI! 820/99 do Sr. Nelson Pellegrino
que 'dispõe sobre procedimentos para recebimento de
pequenos valores e investimentos deixados por pessoas
falecidas em instituições financeiras".
RELATOR(A): Deputado(a) DR. ROSINHA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI NlI 1020199 do Sr. Nelson Marchezan
- que "acrescenta parágrafo ao art. 42 da Lei n2 8.213,
de 24 de julho de 1991, para garantir a concessão de
aposentadoria por invalidez ao trabalhador rural incapaz
de exercer a sua atividade".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NII 1294/99 do Sr. Ivan Paixão - que
"dispõe sobre a distribuição gratuita de produtos
fannacêuticos e orientação terapêutica para tratamento
do tabagismo pela rede pública de atenção à saCde",
RELATOR: Deputado DR.ROS1NHA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NII 1528/99 do Sr. Jorge Pinheiro 
que "estabelece nonnas quanto ao comércio de bebidas
alcoólicas a portadores de deficiência mental e dá
outras providências".(Apensado: PL nQ1.674199)
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA
PARECER: contrário a este e ao Projeto de Lei nll

1.674/99. apensado

PROJETO DE LEI NQ 1782199 do Sr. Inocêncio Oliveira
- que "permite o parcelamento de débitos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: favorável

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA

A· Requerimento:

Dos Srs. Jair Meneguelll e Ricardo Berzoini, solicitando
seja convocado o Exmo. Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social, a fim de prestar esclarecimentos
sobre as novas regras de acesso ao salário
maternidade.

B· Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne 390/ao - da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(MSC nl! 941/99) - que 'aprova o texto do Acordo entre o
Govemo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Cooperativista da Guiana sobre o
Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 20
de maio de 1999".
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚelO MONTEIRO
PARECER: favorável

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NII 1.445/99 - da Com~são de
Economia, Indústria e Comércio - que "altera
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, permitindo o parcelamento das férias do
trabalhador em até três períodos de dez dias e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado AIRTON CASCAVEL
PARECER: favorável, com substitutivo

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE
LEI NII 3.016-C/92 • que "dá nova redação ao art. 58 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nf2 5.452, de 12 de maio de 1943".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável

PROJETO DE L.EI COMPLEMENTAR N2 246/98· do Sr.
Luiz Carlos Hauly - que 'acrescenta parágrafo ao art. 12

da Lei Complementar n2 82, de 27 de março de 1995,
que "disciplina os limites das despesas com o
funcionalismo público, na forma do art. 169 da
Constituição Federal". (Apensado: PLP nll 13/99)
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA



PROJETO DE LEI Nll 1.181/99 - da Sra. Ângela
Guadagnin - que "altera a Lei nll 9.469, de 10 de julho
de 1997 que regulamenta o disposto no Inciso VI do art,
4R da L~ Complementar nll 73, de 10 de fevereiro de
1993; dlipõe sobre a intervenção da União nas causas
em que figurarem, como autores ou réus, entes da
administração indireta; regula os pagamentos devidos
pela Fazenda Púbflca em virtude de sentença judiciária.
e dá outras providências". RELATORA: Deputada
VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NQ 2.011/99 - do Poder executivo
(MSC nll 1.662199) • que 'acrescenta parágrafo l,Ínlco ao
art. 411 da Lei nll 9.801, de 14 de junho ele 1999, que
dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo
plJblico por excesso de despesa e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
PARECER: favorável, com emenda

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll 694-AI95 • do Sr, Alberto
Goldman • que· "institui as Diretrizes Nacionais do
Transporte Coletivo Urbano e dá outras providências'.
(Apensado: PL n1l 1.974196)
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável aos arts. 2lI a 511 e contrário aos
arts. '19-, Si, 11 e 12 do Projeto de Lei nll 694·AI96; pela
incompet6ncia da Comissão para se pronunciar sobre
os artigos 111, 611, 911, 10 e de 13 a 35 do Projeto de Lei nll

694-AI95; e contrário ao Projeto de Lei nll 1.974196,
apensado
VISTA ao Deputado Pedro Henry, em 05104100

PROJETO DE LEI Nll 1.103195 • do Sr. Zaire Rezende 
que "acrescenta parágrafo ao artigo 482 da
Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável
VISTA ao DeputadO Vivaldo Barbosa, em 17/05/00

PROJETO DE LEI Nll' 1.582196 • do Sr. Osmãnlo Pereira
• que 'dispõe sobre a instl1uiç4o de entidades fechadas
de previdência complementar e manutenção de planos
pelas Federações, Sindicatos e Associações
Profissionais e dá outras providências'. (Apensado: PL
nll 2.368196)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nll 1.582196 e
contrário ao Projeto de Lei nD 2.366196, apensado

PROJETO DE LEI Nil 4.302198 • do Poder Executivo
(MSC nll 34419B) - que 'dispõe sobre as relações de
trabalho na empresa de trabalho temporário e na
empresa de prestação de servIçoS a terceiros, e dá
outru providências",
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com substitutivo

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NII 2.295100 • do Senado Federal
(PLS nll 181199) - que 'dispõe sobre a jornada de
trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem'. (Apensados: Pl's nlls 969199 e 2.189199)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nll 2.295/00 e
contrário aos Projetos de Lei nOs 969199 e 2.169199,
apensaclo6

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI NO) 1.010-AlSS • que "dispõe sobre o
trabalho do menor aprendiz e dá outras providências',
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: favorável às Emendas de Plenário nOs
com 4 8ubemendas, 3 e4; e contrário às de nlls 2 e 5.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Pedro Henry e
Fátima PeIaes, em 11/08/99
VOTAÇÃO DOS DESTAQUES

C - Proposiç6es Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comlss6es:

PROJETO DE LEI Nll 2.037/99 - do Sr. Medeiros - que
"dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho de que
trata o inciso XXVIII do art. -,a da Constituição Federal".
RELATOR: Deputaclo NILTOO CAPIXABA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Múcio Monteiro
e Avenzoar Arruda, em 17/05100

PROJETO DE LEI NQ 6.131/90 - do Senado Federal
(PLS ~ 082/90) - que 'dispõe sobre a fiscalização das
relações do trabalho e dá outras providências",
(Apensados: PL's nlls 1.369188 (1.824189, 3.B53189,
4.956190), 1.898/89 (2.775189), 4.412189, (5.872190),
28191,35191,134191,285191,345191,392191,1.951191,
2.106191, 2.236191, 2.644192, 3.851193. 340199 e
1.089/99
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo, ao Projeto de
Lei nll 6.131190 e aos Projetos de Lei W's 1.369/88,
1.824/89,2.775189,4.412189,4.956/00,5.872190,35191,
345191, 392/91, 1.951/91,2.236191,2.644/92, 3.851193,
340/99 e 1.089/99, apensados, e às Emendas de n"s 2,
3 e 4195; e contrário aos Projetos de Lei nDa 1.696189,
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PARECER: favorável, com substitutivo, ao Projeto de 3.853189,28191.134191,285191 e2.10G/91, apensados,
Lei Complementar nll 246198 e ao !'rojeto de Lei e à Emenda. n1l 1/95,
Complementar nll 13199

PROJETO DE LEI Nll 1.542199 - do Senado Federal
(PLS nll 134195) • que •regulamenta o § $2 do art. ali do
Ato das DIsposições Constitucionais Transitórias,
dispondo sobre a reparação de natureza econ6mlca
devida aos aeronautas e aeroviários, civis e mUltares,
impedidos de exercer a profissão".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI N2 1.Bea-A/96 - da Sra. Rita Camata Industriais e das Casas do Albergado", (Apensado: PL
• que "estabelece requisitos para a concessão, por n2 2.003199)
instituições públicas, de financiamento, crédito e RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
beneffclos similares·. VENCEDOR: Deputado JÚLIO DELGADO
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO PARECER VENCEDOR: contrário
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N2 3.076197 - da Sra. Fátima Pelaes •
que "dispõe sobre a licença parenta'"•
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N2 3.921/97 - do Sr. Paulo Paim 
que "dá nova redação ao § 111 do art. 18 da Lei nl! 8.036,
de 11 de maio de 1990, para assegurar ao trabalhador o
pagamento de multa rescisória, no caso de extinção de
vínculo empregatício motivada por aposentadoria
proporcionaJ por tempo de serviço".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nll 3.921197 e
contrário à emenda nll 1, apresentada na Comissão
VISTA à Deputada Fátima Pelaes, em 17/05/00

PROJETO DE LEI Nll 4.040-Al97 - do Sr. Paulo Paim 
que "altera-dispositivo do art. 69 da Lei nll 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável
VISTA à Deputada Fátima Pelaes, em 17/05/00

PROJETO DE LEI N" 162/99 • do Sr. Rubens Bueno·
que "concede adicional de periculosidade aos
motoristas profissionais",
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NR 314-A/99 - do Sr. Paulo OCtávio 
que 'altera o parágrafo único do art. 79 da Lei nl! 9.478,
de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional
e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI Nl! 429·Ã199 • do Sr. Jaques Wagner
• que 'proíbe contratos entre entidades ou empresas
brasileiras ou sediadas em território nacional e
empresas que exploram trabalho degradante em outros
pafses',
RELATOR: Deputado LAíRE ROSADO
PARECER: favorável. com adoção das emendas da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional

PROJETO DE LEI NlI 516199 - do Sr, Inocêncio Oliveira
• que "altera a Lei nll 7.542, de 26 de setembro de 1986,
e dispõe sobre a aplicação da Lei nll 8.666, de 21 de
junho de 1993-. •
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO
PARECER: favorável, com emendas
VISTA ao Deputado Pedro Celso, em 17/05/00

PROJETO DE LEI Nl! 714199 • do Sr. Geddel Vieira
Uma - que -altera a redação dos arts. 91 e 93 da Lei nl!
7.210, de 11 de julho de 1984 • Lei ele Execução Penal,
e dispõe sobre a privatização das Colônias Agrfcolas,

PROJETO DE LEI Nl! 801/99 • do Sr. Remi Trinta· que
"altera o § 22 do art. 443 da Consolidação das Leis do
Trabalho. criando nova hipótese de contratação por
tempo determinado em caso de licença à gestante".
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N1l914199 - do Sr. Vic Pires Franco
que "dispõe sobre compensação de créditos tributários".
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI NIl 1.083/99 - do Sr. Cabo Júlio· que
'dispõe sobre aplicação de regulamentos militares aos
policiais e bombeiros militares na situação de agregados
ou que estejam na reserva ou reformados·.
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI Nll 1.564/99 • do Sr. Francisco Garcia
- que "altera o inciso 11 do art. 92 da Lei nll 7.998, de 11
de Janeiro de 1990. reduzindo o tempo mfnlmo exigido
de cadastramento do empregado Junto ao Fundo de
Participação PIS-PASEP, para fins de recebimento do
abono salarial', RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nll 1.637/99 - da Sra. Esthar Grossi 
que 'dispõe sobre a colocação obrigatória de obras de
arte em ediflC8ÇÕeS do poder público federal-.
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NI! 1.726/99 - do Sr. Dr. Hélio - que
"dispõe sobre indenização por acidente em rodovia
conservada pelo sistema de pedâgio".
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Luciano Castro, em 17/05/00

PROJETO DE LEI Ng 2.095/99 • do Sr. Bispo Rodrigues
- que "acrescenta parágrafo ao art, 58 da Lei nll 6,360,
de 23 de setembro de 1976, a fim de proibir prêmios e
vantagens para balconistas promoverem vendas de
medicamentos·.
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N2 2.315/00 - do Sr. Aloizio
Mercadante - que "toma obrigatória a realização de
audiências públicas sobre os aumentos propostos nas
tarifas ou preços praticados pelas empresas prestadoras
de serviços- públicos antes que os mesmos sej~m

autorizados pelas respectivas agências reguladoras
setoriais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Luciano Castro, em 17/05100



PROPOSIÇões EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
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PROJETO DE LEI Nll 2.327/00 - do Sr. Dr. Hélio - que PROJETO DE LEI NR 873/99 - cio Sr. Alberto Fraga -
"altera o § 411 do art. 45 da Lei nR 8.666, de 21 de junho que 'instltui a identificação genética aos mUitares e
de 1993, o caput e o § 20 do art. 3R da Lei nll 8.248, de servidores póblic:os e dá outras providências'.
23 de outubro de 1991, e o art. 42 do Decreto nO 1.070, RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
de 2 de março de 1994".
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.362/00 - do Sr. José carlos
CoutInho· que 'dispõe sobre a utilização de recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do trabalhador,
para a quitação de pl1l6taçõe8 atrasadas no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação'. (Apensado: PL nll

2.832100)
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nll 2.832/00,
apensado, e contrário ao Projeto de Lei nS! 2.362/00

PROJETO DE LEI NS! 2.391/00 • do Sr. Pinheiro Landim
• que 'dispõe sobre o seguro-educação e dá outras
providências'. •
RELATORA: Deputada FATIMA PELAES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N!! 2.428100 • do Sr. Marçal Filho •
que 'altera o 8rt. 3ll da Lei nQ 7.998, de 11 de janeiro de
1990, a fim de estender o benefício do Seguro
Desemprego ao trabalhador temporário'.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI Nll 2.443/00 - do Sr. Themístocles
Sampaio - que "dispõe sobre a contraprestação de
serviços pelos benefCcios dos programas de distribuição
de cestas básicas de alimentos e nas frentes de
trabalho patrocinadas pelo Governo Federal'.
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI NII 2.471/00 - do Sr. Marcelo Barbierl
• que 'dispõe sobre proibição de cobrança de tarifa
bancária na 'conta-salárlo" de servidor público da
administração direta e indireta de qualquer dos poderes
da União". (Apensado: PL nQ 2.546/00)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUElLI
PARECER: favorável, com substitutivo, ao Projeto de
Lei nll 2.471/00 e ao Projeto de Lei nll 2.546/00,
apensado

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE QUINTA·FElRA (DIA 25/05/00)

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/ssAo

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 311 sessão
Última Sessão: 26/05/00

PROJETO DE LEI NQ 220·Al99 • do Sr. Pedro Valadares
- que 'acrescenta Incisos ao art. 473 da Consolidação
das Leis do Trabalho, para díspor sobre faltas
justificadas em casos de enfermidades de filho".
(Apensado: PL nIl 1.214/99)
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N!! 1.142-Al99 - do Sr. Avenzoar
Arruda· que "dispõe sobre as informações empresariais
a serem fomecidas aos sindicatos profissionais com a
finalidade de subsidiar a negociação coletiva".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~

PROJETO DE LEI NQ 2.700100 - do Sr. José Carlos
Coutinho • que 'concede adicionai de insalubridade,- 
correspondente a grau médio, aos trabalhadores que
menciona, da categoria dos Aeroviários'.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE LEI NS! 2.702/00 - do Sr. José Roberto
Batochio • que "dispõe sobre assistência em processos
de interesse da administração póblica".
RELATOR: Deputado HERCULANO ÁNGHINETTI

PROJETO DE LEI Nll 2.708/00 - do Sr. João Coser 
que "acrescenta pal'ágrafo ao art. 462 da Consolidação
das Leis do Trabalho • CLT, para proibir descontos
salariais pelo fornecimento de uniformes pela empresa",
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI NS! 2.736/00 - do Sr. Raimundo
Gomes da Matos - que "dispõe sobre o Serviço Militar
Obrigatório'.
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS

PROJETO DE LEI Ne 2.745/00 - do Sr. Professor
Luizinho - que "obriga as empresas a apresentarem
quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias
de seus empregados, ao sindicato da categoria
profissional que solicitar".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI N!! 2.748100 • do Sr. Alberto Fraga 
que "altera a Lei nll 7.289 de 18 de dezembro de 1984,
modificada pela Lei nS! 7.475 de 13 de maio de 1986
(Estatuto dos Policiais Militares da Polfcia Militar do
Distrito Federal), modificando o tempo de serviço
prestado pelos Policiais Militares Femininos·.
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 10h

PROJETO DE LEI Nll 2.066199 - do Sr. Paulo Paim 
que "considera perigosa a atividade profissional do
vigilante, assegurando-lhe o direito ao adicional de
periculosidade-. (Apensado: PL nQ 2.067199)
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI NIl 2.781/00 • do Sr, Ricardo Izar 
que "dispõe sobre vagas nas empresas para
trabalhadores com mais de 40 (quarenta) anos de idade,
nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI NlZ 2.804/00 • do Sr. Linceln PorteIs 
que "determina a obrigatoriedade do uso de coletes à
prova de balas, por parte dos seguranças de Bancos".
RELATOR: Deputado ~fRE.ROSADO

PROJETO DE LEI NlZ 2.749/00 - do Sr. Alberto Fraga· Decurso: 38 sessão
que "altera a Lei nli 7.479 -de 2 de junho de 1986 .'.'tiroa Sessa-o•• 26/i'OI:Ji'00
(Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de U" "".
Bombeiros do Distrito Federal), modificando o tempo de
serviço prestado pelos Bombeiros Femininos".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI Nll 2.845/00 • do Poder Executivo
(MSC nl! 476/00) • que "altera dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de malo de 1943".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI NlZ 2.869/00 • do Sr. Marcos Clntra •
que ·concede anistia aos profissionais registrados nos
Conselhos Regionais de EngE!nharla, Arquitetura e
Agronomia que se encontrem em débito com suas
anuidades".
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI NR 2.892/00 - do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios - que -dispõe sobre
a criação do Instituto de Formação. Desenvolvimento
Profissional e Pesquisa do Tribunal de Justiça do
DIstrito Federal e dos Territórios",
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

Substitutivos (art. 119,U e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO

Decurso:4°sessSo
Última Sessão: 25/05/00

PROJETO DE LEI Nll 1.n9/99 • do Sr. Bispo Wanderval
- que ·concede adicional de insalubridade aos
trabalhadores que atuam no combate à raiva dos
·animais herbfvoros",
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTlN

PROJETO DE LEI Nll 1.793199 - do Sr. João Magno
que "acrescenta parágrafos ao art. 477 da Consolidação
das Leis do Trabalho • CLT, a fim de determinar ao
empregador a obrigação de fornecer ao empregado. no
ato da rescisão de contrato de trabalho, documento
comprobatório das atividades por ele exercida em
condições especiais".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELU

PAUTA

A * Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAçAo ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N2 1.009199 • do Sr. ~nio Baco! - que
"autoriza a entrada da pessoas ostomizadas pela porta
dianteira das veIculas de transporte coletivo e dá outras
provldênoias".
RELATOR: Deputado GLYCON TERRA PINTO
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Chico da Princesa. em 17.05.00

PROJETO DE LEI NR 2.008/99 • do Sr. Wilson Santos 
que 'denomina "Senador Vicente Vuolo" a ponte
rodoferrovlária sobre o Rio Paraná, entre os Estados de
Mato Grosso do Sul e São Paulo".
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARROS
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N2 886/99 • dos Srs. Babá e Pedro
Celso • que "dispõe sobre a jomada de trabalho dos
motoristas de transporte rodoviário de passageiros".
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE
PARECER: favorável ao projeto e. parcialmente, à
emenda apresentada na Comissão. com substitutivo

PROJETO DE LEI NlI 2.1 07/99 - do Sr, Alberto Mourão·
que "modifica o Inciso VIII do artigo 231 da Lei nll

9.503197, para prever como penalidade a apreensão do
veiculo" (apensados os PLs. nlls. 2.339/00 e 2.451/00).
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ
PARECER: favorável a este, com emenda. e contrário
aos PLs. nlls. 2.339/00 e 2.451/00, apensados, e à
emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI Nll 2.196199 • do Sr. Raimundo
Gomes de Matos • que "dispõe sobre a ligação
rodoviária no Plano Nacional de Viação, nos Estados do
Ceará e Rio Grande do Norte, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EUNíCIO OLIVEIRA
PARECER: favorável
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AVISOS

Decurso: 4· sessão
Última sessão: 25.05.00

Projetoe de Lei (art. 119, I, dD RICD)

PROJETO DE LEI ~ 2.876/00 - do Senado Federal
(PLS nll 22199) - que "denomina Rodovia Governador
Hélio Campos trecho da BR-174",
RELATOR: Deputado ILDEFONÇO CORDEIRO

PROJETO DE LEI NlI 2.878/00 - do senado Federal
(PLS nll 360199) • que "denomina Governador Edmundo
Pinto treoho1da BR·364".
RELATOR: Deputado ALBERTO MouRÃO

Substitutivo (art. 119,11, do RlCD)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NII 323·AI9B - do Sr. zenaldo
Coutinho - que "dispOe sobre a obrigatoriedade às
indOstriaB de veículos nacionais. revendedoras de
importados e proprietários de usados à Instalação de
bloqueador de velocidad~".
RELATOR: Deputado SERGIO REIS

Decurso: 5- sessão
Últlma sessão: 24.05.00

Projetos de Lei (art.119,I, do RICO)

PROJETO DE LEI NlI 1.971/99 - do Sr. Dr. Hélio· que
"altera a Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997,
Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 136, 11I, dando
nova redaçAo·. •
RELATOR: Deputado MARIO NEGRDMONTE

PROJETO DE LEI N1I 2.041/99 - do Sr. Telmo Kirst - que
"acrescenta parágrafo ao art. ao da Lei ~ 9.503, de 23
de setembro de 1997· Código de Trânsito Brasileiro'.
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NII 2.050/99 - do Sr. ~nio Bacci • que
"altera velocidade para motocicletas onde não exista
sinalização e dá outras providências" (apensados os
PLs. nlls. 2.057199, 2.305/99 e 2.332100).
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI Nll 2.168199 - do Sr. Oeusdeth
Pantoja • que "dá nova redação ao art. 259 da Lei nll

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro" (apensado o PL nIl 2.378/00).
RELATOR: Deputado MARIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NIl 2.232/99 - do Sr. Miro Teixeira •
que "promove alterações na Lei nll 9.503, de 23 de

setembro de 1997, que instituiu O Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NlI 2.272/99 • do Sr. GelVáslo Silva 
que "altera dispositivos da Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997 • Código de Trânsito Brashiro,
quanto ao licenciamento do verculo".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NlI 2.432/00 - cio Sr, Urslcino Queiroz
• que "altera a Lei nIl 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que "institui o Código de TrAnsito Brasileiro", defo~ .8
prever a reaJizaçio periódica de exames de a1coolerma
em condutores, na forma que especifica, e dá outras
providanCias".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NlI 2.585/00 - do Sr, Joio Caldas 
que "altera as Leis nll 9.503, de 23 de setembro de
1997, e~ 9.602, de 21 de janetro de 1998",
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NR 2.623/00 - do Sr. Elton Rohnelt 
que "(fl8põe sobre a criação do Ádicional Tarifário para
as Unhas Aéreas Regionais Suplementadas".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA

PROJETO DE LEI NlI2.62B1OO • do Sr. Marcos Afonso·
que ·aItera o art. 244 da Lei nll 9.503, de 23 de setembro
da 1997, minimizando a penalidade para a condução de
motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis
apagaclo8". •
RELATOR: Deputado MARIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NlI 2.646100 • do Sr. Pedro Celso •
que "altera a Lei nIl 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o C6digo de TrAnsito Brasileiro, para
estabelecer obrigatoriedade de interposição de recurso,
nos tennos que especifica'.
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NO 2.709/00' do Sr. André Benassi
que 'acrescenta novos parágrafos ao art. 147 da Lei n'l
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito BrasileIro".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI Nl! 2.715/00 • do Sr. Edmar Moreira •
que "denomina "Rodovia José Guarino Júnior" o trecho
da rodovia BR-3Sô, entre as cidades de Muriaé e
Erválla. no Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ

PROJETO DE LEI NII2.755/00 • do Sr. Olavo calheiros
• que "altera 8 redação do art. 148 da Lei nll 9.503, de
23 de setembro de 1997, permitindo a médicos
particulares ou conveniados a planos de saúde
aplicarem 06 exames de aptidão traica e mental para
obtenção ou renovação do documento de habilitação".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE



COMISSÃO ESPECIAL
APUCAÇÃO DO CÓDIGO

DE TRÂNSITO

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO NR 161-A,
DE 1996 - do Sr. Gonzaga Patriota e outros - que "altera
a reda9io do Inciso \I do BIt. 37 e do § 1'2 do art. 144 da
Constltulçlo Federa'". (Apensadas as PECs nDs 156
Al95, 514-AI97 e 613-AI98).
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.

11 • COMISSOES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 618-A/98

PATRIMONIO GENÉTICO
Local: Plenário 12, Anexo 1\
Horário: 14h30min
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PROJETO DE LEI N12 2.761/00 • do Sr. AJorzl<) santoe • Outros requerimentos que forem apresentados.
que 'oma obrigatória a gravação, no capacete do
proprietárIo, da placa da motocicleta".
RELATOR: Deputado FEU ROSA

AUDiêNCIA PÚBLICA
Local: Plenárfo 15, Anexo"
Horirlo: 14h30mln

AVISO

EM FASE DE
DE EMENDAS (10

Convidados:
• Orl. GLACI ZANCAN, Presidente da SocIedade
Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC; e
• Profll. RUBENS NODAR!, da Universidade Federal de
Santa Catarina.

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSOES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo
(Art. 202, § 30)

Decurso: 10· Sessão
Última sessão: 24.05.00

PAUTA
Assuntos internos:

• Anál1s1 das propollçOee que foram aprectadas na
ComlSllo de VlaçAo e Transportes sobre o Oódlgo de
Trlnlito Brulleiro.
RELATOR: Oeputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.483/99

COMÉRCIO ELETRONICO

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 • AG~NCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

PROJETO DE LEI NR 1,483, DE 1999 - do Sr. Or. Hélio
que "Institui a fatura eletr6nlca e a assinatura digital nas
transaç&ts de "comércio' eletrônico", (Apensaclo: PL nll

1.589199)•
. RELATOR:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 151-A/95 EAPENSADAS..

SEGURANÇA PUBLICA

Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 14h30min

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO NIl618-A, Ellborac;lo do roteiro doa trabalhos
DE 1998 - do Poder Executivo (MSC nll 9nl98) • que
"acresce inciso ao art. 20 da Constitulçio Federar.
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS.

PAUTA

Local: Plenário 14, Anexo \I
Horário: 14h30m/n

PAUTA

A - Requerimentos:

Do Dep. Aldir Cabral, solicitando a convocl9lo do
Ministro de Estado do Gabinete de SlgUf1n91.
Institucional da Presidência da RepObIlca, General Ap.....ntaçlo do parecer do Relator.
Alberto Mendes Cardoso; e
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Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10h

COMISSÃO EXTERNA
MORTE DO EX-PRESIDENTE JOÃO

GOULART

PROJETO DE LEI ~ 1.615-A, DE 1999 - do Poder III _COMISSOES MISTAS
executivo - que "dlspOe sobre a crlaçio da Agência
NactonaI de Transportes, do Departamento Nacional de _
Infra·Estrutura de Transportes, reeetrutura o SMor COMISSAO MISTA DE PLANOS,
Federal de Transporte, e dã outras previdências·. ORÇAMEa.ftOS PU'BLICOS E
RELATOR: Deputado EUSEU RESENDE. .,..'

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 09. Anexo 11
Horário: 15h .

PAUTA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

PAUTA
A - Relatórioa:

InatalacAo da Com....o e al.lçAo do
P....ldente e doa Vice-Presidentes

GRUPO DE TRABALHO
TRANSPOSiÇÃO DO RIO

SÃO FRANCISCO

Apreaentaçio, discu8810 • votaçAo do Relatório Anal
do Plano Plur1anual - PPA 2000I2003 (Projeto de Lei nR

019199·CN).
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA

Local: Plenário 3 Anexo 11
Honirio: 14haOmln

PAUTA

As.unto. internos

RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA.

cp, - MEDICAMENTOS

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 14tl

PAUTA

DI.c....Ao a Votaçao do Relatório Final.

. .
< 'i; 4 I I I, ,- I 1 -. r I • : • t t' "J .

• I {. ,_ ' ~ I' •• .'., ' •

I I' I l ' ~ I' .. . I I I - - 1 - . I . 1

CPI - RECURSOS DO FINOR

local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 14h30mln

TOMADA DE DEPOIMENTO

TESTEMUNHAS:
Oro GERONIMO CAVALCANTI BARBOSA;
Ora. MARIANA COELHO BARBOSA; e
Ora. PATRíCIA MENDES RIBEIRO, todos Ananatas de
Fiosnçes e Controle do Ministério da Fazenda.

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 50 minutos.)
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Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 112 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

Voto

O pedido possui amparo regimental (art. 104).
Voto pelo deferimento.
Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Depu

tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Rela
tor.

REQUERIMENTO Nl! , DE 2000
(Do Sr. Léo Alcântara)

Senhor Presidente,
Solicito nos termos regimentais, a retirada dEl

tramitação do Requerimento de Informação nQ

1.829/00 de minha autoria.
Sala das Sessões, 3 de maio de 2000. - Deputa

do Léo Alcântara.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro das Minas e Energia o seguinte
pedido de informações:

Está sendo veiculado, mediante meio eletrônico
pela ANP, minuta de portaria que regulamenta o exer
cício da atividade de revendedor varejista de combus
tíveis líquidos e derivados de petróleo e outros com
bustíveis automotivos com o objetivo de colher co
mentários e sugestões da sociedade civil.

Tal portaria altera significativamente as regras de
comercialização de combustíveis hoje vigentes, quando
em seu artigo 12 "autoriza os distribuidores de combus
tíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível
e outros combustíveis, que atenderem às disposições
das Portarias ANP rf229, de 9 de fevereiro de 1999 e nR
202, de 30 de dezembro de 1999, a exercerem, por in
termédio de pessoa jurídica por ele controlada societari
amente, a atividade de revendedor varejista, observa
dos alguns limites estabelecidos por unidade da Fede
ração", que são definidos na referida portaria.

Considerando a relevância do teor da portaria,
solicito esclarecimentos do Excelentíssimo Senhor
Ministro sobre o motivo pelo qual tal medida não está
sendo submetida ao Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. - Depu
tado Léo Alcântara.

ATO DA PRESIDÊNCIA líquidos e derivados de petróleo e outros
combustíveis automotivos.

ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
LUIZ GONZAGA LEITE CHAVES NETO, ponto n2

13400, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Terceiro
Secretário.

Câmara dos Deputados, 23 de maio de 2000.
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nS! 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei nS! 8.112, citada, RAIMUNDO FERREIRA DA
SILVA JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Terceiro
Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabine
te, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo art.1s! do Ato da Mesa n5l10,
de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 23 de maio de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 1.829, DE 2000

(Do Sr. Léo Alcântara)

Solicita informações ao Ministro das
Minas e Energia a respeito da Minuta de
Portaria da Agência Nacional do Petró
leo, que regula o exercício da atividade
de revendedor varejista de combustíveis

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais, resolve, em adi
tamento ao Ato da Presidência, datado de 2-2-2000,
que Constitui Grupo de Trabalho destinado a tratar da
transposição de águas do Rio São Francisco e revita
lização do seu curso, bem como apresentar propos
tas ao orçamento que viabilizem estas ações, incluir o
Senhor Deputado Roberto Pessoa, PFUCE.

Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2000. - Michel Temer,

Presidente.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.176, DE 2000

(Da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro de Estado do Trabalho e Emprego
sobre as secretarias ou órgãos estaduais
conveniados para executar o Plano Naci
onal de Formação Profissional com re
cursos do FAT.

Senhor Presidente,

Em atendimento à decisão proferida por este
Colegiado na reunião ordinária realizada em 10 de
maio de 2000, requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno desta Casa,
que, ouvida a Mesa, seja enviado pedido de infor
mação ao senhor Ministro de Estado do Trabalho e
Emprego sobre as secretarias ou órgãos estaduais
conveniados para executar o Plano Nacional de For
mação Profissional com recursos do FAT, relativo
ao último ano, no que se refere a:

1. A relação das empresas cadastradas para
participar do Programa Estadual de Qualificação;

2. Cópia dos contratos e convênios firmados;

Brasília, 10 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência providências no
sentido de numerar e encaminhar à Mesa o requeri
mento de informação, em anexo, de autoria desta
Comissão, que "solicita informações ao senhor Mi
nistro de Estado do Trabalho e Emprego sobre às
'secretarias ou órgãos estaduais conveniados para
executar o Plano Nacional de Formação Profissional
com recursos do FAT', conforme Requerimento n2

19/2000, de autoria dos Deputados Wellington Dias,
Gilmar Machado e Joaquim Brito, aprovado na reu
nião ordinária do dia 10-5-2000.

Certo de contar com sua atenção, renovo a
Vossa Excelência os meus protestos de estima e
consideração. - Deputado Márcio Reinaldo Morei
ra, Presidente.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

27026 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
NR 2.052, DE 2000 FINANCEIRA E CONTROLE

Solicita informações ao Sr. Ministro OF-P Nll. 61/2000
da Agricultura e do Abastecimento sobre A Sua Excelência o Senhor
tratamento estabelecido por meio do Deputado Michel Temer
Despacho nR 637, da Agência Nacional de Presidente da Câmara dos Deputados
Petróleo - ANP. Nesta

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 22, da Constitu

ição Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2J2, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Agricultu
ra e do Abastecimento o seguinte pedido de informa
ções:

Referente ao despacho n2 637, da Agência Naci
onal do Petróleo - ANp, publicado no Diário Oficial
da Unllo no dia 23 de dezembro de 1999, requer-se
explicações acerca:

a) por que os produtores de álcool não tiveram
direito ao mesmo tratamento que as companhias dis
tribuidoras, recebendo também esta compensação;

b) por que o subsfdio de equalização devido às
Unidades Produtoras de Álcool das Regiões Norte e
Nordeste, referente aos estoques em 31-10-1998,
portanto com fato gerador anterior àquele que gerou
pagamento às distribuidoras, ainda não foi totalmente
repassado.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2000. - Depu
tado Joio Caldas, PUAL.

REQUERIMENTO

Voto

O pedido possui amparo regimental (art. 104).
Voto pelo deferimento.
Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Depu

tado Heráclito Fortu, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a retirada de

tramitação do Requerimento de Informação (RIC) ni

2.05212000, de minha autoria.
Sala das Sessões, 3 de maio de 2000. - Deputa

do Joio Caldas, PUAL.

Em 16-5-2000. - Michel Temer, Presi
dente.



Voto

Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha-
mento. .
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3. Relação dos trabalhadores capacitados - por LESSA ANUNCIA INVESTIMENTOS
município; DE US$2 MILHÕES PELO BID

4. Total dos recursos liberados; O Banco Interamericano de Desenvolvimento
5. Cópia das prestações de contas; pode investir em Alagoas cerca de US$2 milhões, por
6. Relação das empresas selecionadas para a meio do Fomind (um fundo para crédito a micro e pe-

supervisão e avaliação dos planos de trabalho; quenas empresas e Fundo de Aval)
7. Relação dos membros das comissões munici- Pelo menos essa é a intenção do Governador

pais e estaduais instaladas. Ronaldo Lessa que retornou ontem a Maceió depois
Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Depu- de passar uma semana nos Estados Unidos, onde es-

tado Márcio Reinaldo Moreira, Presidente. teve reunido com os representantes do BID - Banco
Interamericano de Desenvolvimento, e do Banco
Mundial, BIRD.

"Estivemos nessas reuniões acompanhados do
Presidente do Sebrae nacional, Sérgio Moreira, e
toda direção da instituição, que confirmou seu com
promisso de apoiar o governo do estado e garantiu
que para cada dólar investido por meio do Fomind em
Alagoas, o Sebrae entrará com um dólar, observou o
Governador.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N9 2.177, DE 15 DE MAIO DE 2000

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Fazenda sobre os recursos re
cebidos pelo Estado de Alagoas do Ban
co Interamericano de Desenvolvimento 
810, de 1995 até agora.

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 50 da Constituição
Fede'ral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, que ouvida a
Mesa, sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Fa
zenda informações sobre Recursos Financeiros ao
Estado de Alagoas.

• Quanto Alagoas recebeu do BIO de 1995 até
agora?

• Se recebeu, em que obras ou projetos foram
aplicados esses recursos?

• Quanto Alagoas receberá do BIO este ano?
• Quais os projetos e onde serão aplicados es

ses recursos?
A fim de subsidiar o órgão responsável pela res

posta a este requerimento, transcrevo notícia publica
da no Jornal Gazeta de Alagoas edição de quar
ta-feira, dia 10 de maio corrente:

Visita

Ele explicou que o Fomind é um fundo direcio
nado basicamente para iniciativa privada, mas o apo
io do Sebrae vai garantir ao estado ter acesso a esses
recursos. Em junho, diretores do BID estarão fazendo
uma visita a Alagoas para definir a capacidade de in
vestimento local.

Lessa revelou ter ficado bastante entusiasmado
com os contatos que manteve nos Estados Unidos.

Incluo neste requerimento, também, à guisa de
subsídios para o Ministério da Fazenda, a correspon
dência que recebi da Representação do BID no Brasil:

BANCO INTERAMERICANO
DE DESENVOLVIMENTO

REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

Exm!!Sr.
Deputado Federal Albérico Cordeiro
PTB - Alagoas
Praça dos Três Poderes
Câmara dos Deputados
Anexo IV - Gabinete 632
70160-900 - Brasília - DF

Brasília, 14 de abril de 2000

Ref.: Recursos Financeiros ao Estado de AI~goas.

Senhor Deputado,
Em atenção aos comentários formulados por

Vossa Excelência, contidos no discurso de 13 de mar
ço do corrente ano e encaminhados ao Banco por
meio desse gabinete, cumpre-nos informar sobre os



Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

ceió

Os hospitais que serão beneficiados são:
J

- Hospital Regional de Arapiraca
- Unidade de Urgência e Emergência do Agres-

te/Arapiraca
- Unidade Mista de Saúde Elpídio Cavalcante

Albuquerque/Flexeiras
- Casa Maternal Santa Mônica/Maceió
- Hospital de Doenças Tropicais Constança de

Góes/Maceió

- Hospital Escola Dr. José Carneiro/Maceió
- Unidade de Emergência Armando LageslMa-
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recursos financeiros destinados ao Estado de Alago- cooperação técnica não reembolsável no valor de
as, provenientes de operações de empréstimo do US$1,7 milhão.
Banco e cooperações técnicas não reembolsáveis: • Projeto de Fornecimento de Energia Renová-

• Programa Nacional de Apoio à Administração vel às Comunidades - Cooperação técnica não reem-
Fiscal cara os Estados Brasileiros - o valor contratado bolsável, coordenada e executada pela Fundação Te-
e em execução junto à Caixa Econômica Federal para otônio Vilela no valor de US$600 mil.
o Estado totaliza US$13,6 milhões. Ressaltamos, ainda, outros programas federais

• Programa de Reforma do Setor Saúde - foram que beneficiarão os estados brasileiros e seus muni-
aprovados 14 projetos para reestruturação de hospi- cípíos:
tais do estado, envolvendo obras físicas e equipa- • Reforma da Educação Profissionalizante - Em
mentos, no valor global de US$4,8 milhões. fase inicial de execução, no valor total de US$500 mi

lhões, constitui objetivo do projeto estabelecer um sis
tema de educação profissionalizante mais moderno e
eficaz no País.

• Melhoramento e Expansão da Educação Mé
dia - Em fase inicial de execução, no valor total de
US$500 milhões, o projeto tem como objetivo elevar a
proporção de alunos que ingressa no ensino médio,
reduzindo a repetência e melhorando a qualidade do
ensino.

• Profissionalização dos Trabalhadores na Área
de Enfermagem - A ser assinado, no valor total de
US$370 milhões, o projeto tem como objetivo melho
rar o nível de atendimento em saúde, mediante a es
colarização e profissionalização de trabalhadores na
área de enfermagem.

• Administração Fiscal de Municípios - A ser as
sinado, no valor total de US$SOO milhões, o programa
contribuirá para o equilíbrio fiscal em municípios sele
cionados, assim como para a melhoria da eficiência e
racionalidade na gestão dos recursos públicos.

Esperando termos atendido à demanda apresen
tada por Vossa Excelência com relação ao assunto em
tela, colocamo-nos à disposição para quaisquer escla
recimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente, - Carlos N. Melo, Encarre
gado da Representação do BID no Brasil.

Finalmente, Senhor Presidente, peço ao Minis
tério da Fazenda que responda de forma clara, objeti
va, em linguagem que seja entendida por qualquer
pessoa que saiba apenas ler e escrever.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2000. - Depu
tado Albérico Cordeiro.

- Unidade Mista Dagoberto Uchoa Lopes de
Omena/Murici

- Hospital Regional Santa Rita e Maternidade
Santa Olímpia/Palmeira dos índios

- Unidade Mista Carlos Gomes de Barros/Pas
so de Camaragibe
- Santa Casa de Misericórdia de Penedo

- Hospital São Vicente de Paula/União dos Pal-
mares

- Laboratório Central de Saúde Pública de Ala
goas/Maceió

• Programa de Ação para Desenvolvimento Tu
rístico do Nordeste - No decorrer do programa foram
destinados US$22,4 milhões para a cidade de Mace
ió, sendo US$20,400 milhões já executados. Quanto
aos valores ainda a contratar no programa, os mes
mos serão definidos segundo análise e parecer do
Banco Central do Brasil.

• Programa de Restauração e Descentralização
de Rodovias Federais - 111, Etapa - Serão licitadas
obras para reabilitação de 100,4Km na Rodovia Pal
meira dos índios entroncamento com a BR-31S, com
valor estimado em US$5,1 milhões.

• Projeto Recifes Costeiros - Tal projeto benefi
cia os municípios do litoral norte de Alagoas. A Fun
dação Mamíferos Marinhos coordfma e executa esta
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Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1g Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.179, DE 2000

(Do Sr. Deputado NUton Baiano)

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Justificação

É público e notório os abusos contra os consu
midores praticados pelas diversas instituições bancá
rias que atuam no sistema financeiro nacional. Danos
irreparáveis são a tônica dos processos administrati
vos abertos pelo Banco Central contra tais agentes

Defiro, ad referendum da Mesa. bancários que continuam a lesar seus correntistas e
Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito investidores.

Fort~s, 1~ Vice-Presidente, no exercício da As denúncias estampadas na mídia, por sua
PreSidêncIa. magnitude e conseqüências, foi objeto de reportagem

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO no periódico Correio Braziliense de 16 de maio
N2 2.178, DE 2000 de 2000, com o seguinte título:

(Do Sr. Alexandre Cardoso) "BC reclama de serviços bancários".

Solicita informações ao Sr. Ministro Há pouco mais de dois meses no cargo de Dire-
da Fazenda sobre as irregularidades pra- tora de Fiscalização do Banco Central, Tereza Grossi
ticadas por instituições bancárias que to- não tem dúvidas: os serviços prestados pelos bancos
ram multadas pelo Banco Central por brasileiros, sobretudo à população de baixa renda,
prática lesiva ao consumidor. ainda são muito ruins. Na sua opinião, os bancos te-

Senhor Presidente, rão de reduzir custos operacionais e repassar esses
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui- ganhos à clientela por meio de juros e tarifas menores

ção Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi- para sobreviver, O BC terá, porém, um papel impor-
menta Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas tante nesse cenário, ao dar divulgação ao que está
informações do Sr. Ministro da Fazenda no sentido de sendo cobrado pelas instituições, de forma que os
esclarecer esta Casa quanto às denúncias relatadas correntistas e investidores possam escolher os ban-
na imprensa pela Diretora de Fiscalização do Banco cos que prestam os melhores serviços pelos menores
Central, Tereza Grossi, acerca da prática de crime ao custos. E admite: se for possível, gostaria de ver divul-
consumidor (propaganda enganosa) levado--a· cabo.._. gada a lista dos 135 bancos multados na semana
por instituições bancárias, que informavam ao Banco passada por mentirem à clientela ao cobrarem taxas
Central a cobrança de taxas de juros e tarifas bancári- de juros e tarifas maiores do que informavam ao BC..:'
as menores das que realmente praticava contra seus Portanto, a verdadeira situação precisa ser co-
clientes. Como a relação das entidades que utilizam nhecida, o que justifica plenamente a convocação
tais métodos ilegais não são de conhecimento públi- ora requerida, ainda mais diante das denúncias
co, julgamos necessário contar com os seguintes es- apresentadas pela Diretora de Fiscalização do Ban-
clarecimentos: co Central.

a) Quais os 135 (cento e trinta e cinco) bancos mul- Esperando, pois, que o presente requerimento
tados pela Fiscalização do Banco Central por "mentirem" será aprovado pelo Plenário, depois de recebido e
a sua clientela com a cobrança de taxas de juros e tarifas processado pela douta Mesa.
bancárias maiores do que as informadas ao Banco Cen- Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Deputado
traI? Alexandre cardoso, Líder do Bloco PSBlPCdoB.

b) o que está sendo cobrado pelas instituições Voto
bancárias dos seus correntistas e investidores?

c) quais os procedimentos adotados pela direto
ria de fiscalização para tornar mais célere a apuração
dos processos administrativos abertos contra institui
ções bancárias, cooperativas de crédito e empresas
de consórcio, para manter a saúde do sistema finan
ceiro?
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Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, Primeiro Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.181 , DE 2000

(Do Sr. Deputado Marcos de Jesus)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Educação, sobre quais as
profissões que estariam subordinadas
àquela Pasta.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, Inciso V e § 22, e 115, Inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex· seja enca-

Justificação

O presente requerimento de informação, tem
por finalidade, sanar dúvidas hoje existentes nos pro
fissionais que atuam nessas respectivas áreas. Tenho
recebido denúncias de que profissionais da área de
educação física, profissão esta, só regulamentada
por meio da Lei Federal n2 9.696, em 12-9-98, estari
am ocupando dentro das universidades federais e es
taduais, áreas físicas e profissionais que estavam
destinadas anteriormente, nos profissionais de fisio
terapia respiratória e motora.

No meu entender, cabe aos profissionaJs da
área de educação física cuidar das pessoas saudáve
is, proporcionando melhor condicionamento físico, e
ao profissional da área de fisioterapia respiratória, cu
idar de pacientes com algumas patologias respirató
ria e motora.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Mar
cos de Jesus, Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Solicita informaçio ao Sr. Ministro 211 - Especificamente, o profissional da área de
da Previdência e Assistência Social so- fisioterapia respiratória e motora está subordinado ao
bre os maiores devedores do INSS no Ministério da Saúde?
Estado do EspirJta Santo. 3ll- Por que os médicos, enfermeiros, fisiotera-

peutas, fonaudiólogos etc., são chamados de "profis
sionais da saúde"?

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇAo
N2 2.180, DE 2000

(Do Sr. Deputado Marcos de Jesus)

Solicita Informaç6e8 ao Sr. Ministro
de Eatado da sadde, sobre quais 88 pro
fl..68. que eatadam subordinadas àqu..
la Pasta.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos regi

mentais que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas infor
mações junto ao Ministro da Previdência e Assistên
cia Social, Waldeck Ornellas, com finalidade de infor
mar a esta Casa 08 nomes dos 150 maiores devedo
res do INSS no Estado do Espírito Santo.

Justlflcaçio

Esta solicitação tem como objetivo conhecer
quais as empresas localizadas no Estado do Espírito
Santo que contribuem negativamente para o aumento
do déficit previdenciário e, quais as que não repas
sam as contribuições previdenciárias descontadas de
seus empregados à Previdência.

Sala de Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Nllton Baiano.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, Inciso V e § 21, e 115, Inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex· seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado da Saúde, o se
guinte pedido de informações:

111 - Quais as profissões que estariam subordi
nadas à área de saúde?



Defiro, ad referendum da Mesa
Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 19. Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2D., da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, Inciso V e § 21l, e 115, Inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. ExA seja enca
minhado ao Sr. Ministro do Estado da Trabalho o se
guinte pedido de informações:

111 - Quais as profissões que estariam subordi
nadas às áreas de educação e de saúde?

2D. - Especificamente, o profissional da área de
fisioterapia respiratória e motora está subordinado ao
Ministério da Saúde?

311 - O profissional da área de edUcação frsica
está subordinado ao Ministério da Educação ou ao
Ministério da Saúde?

Justificação

O presente requerimento de informação, tem
por finalidade, sanar dúvidas hoje existentes nos pro
fissionais que atuam nessas respectivas áreas. Te
nho recebido denúncias de que profissionais da área
de educação flsica, profissão esta só regulamentada
pela Lei Federal nIl 9.696, em 1ll..9-98, estariam ocu
pando dentro das universidades federais e estaduais
áreas flsicas e profissionais que estavam destinadas,
anteriormente, aos profissionais de fisioterapia respi
ratória e motora.

No meu entender, cabe aos profissionais da
área de educação flsica cuidar das pessoas saudáve
is, proporcionando melhor condicionamento frsico, e
ao profissional da área de fisioterapia respiratória, cu
idar de pacientes com algumas patologias respirató
ria e motora.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Mar
cos de Jesus, Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Jl., da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto pelo EncalT1inhamento.

Sala de Reuniões, 23-5-2000. - Deputado He
ráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Justificação

O presente requerimento de informação tem por fi
nalidade sanar dúvidas hoje existentes nos profissionais
que atuam nessas respectivas áreas. Tenho recebido
denúncias de que profissionais da área de educação fisi
ca, profissão esta só regulamentada por meio da Lei Fe
deral ~ 9.696, em 1ll..9-98, estariam ocupando dentro
das universidades federais e estaduais áreas fisicas e
profissionais que estavam destinadas anteriormente aos
profissionais de fisioterapia respiratória e motora.

No meu entender, cabe aos profissionais da área
de educação flsica cuidar das pessoas saudáveis, pro
porcionando melhor condicionamento fisico, e ao profis
sional da área de fisioterapia respiratória, cuidar de paci
entes com algumas patologias respiratória e motora.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Mar
cos de Jesus, Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2A da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Deputa
do Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito
Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercrcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NII. 2.182, DE 2000

(Do Sr. Deputado Marcos de Jesus)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado do Trabalho sobre quais as
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minhado ao Sr. Ministro de Estado da Educação, o profissões que estariam subordinadas
seguinte pedido de informações: àquela Pasta.

1D. - Quais as profissões que estariam subordi
nadas à área de educação?

2A - Especificamente, o profissional da área de
fisioterapia respiratória e motora está subordinado ao
Ministério da Educação?

311. - O Currlculo Mlnimo Nacional ou as Diretri
zes Curriculares, estabelecidas para cada profissão
pelo Ministério da Educação, é legislação suficiente
para garantir o uso dos conhecimentos na atuação
profissional?



Requer o envio de pedido de Informa·
ções ao Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, solicitando
dados referentes a empréstimos concedi
dos pelo BNDES ao Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
O Deputado que o presente subscreve, no uso

de suas prerrogativas, especialmente o contido no
art. 50, § 22 da Constituição Federal e nos arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, requer aVossa Excelência o envio de Pedido de
InformaçOes ao Excelentrssimo Senhor Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Se
nhor Alcides Lopes Tápias, solicitando as seguintes
informaçOes:

1 - Qual o montante de recursos que o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, emprestou ao Estado do Paraná entre os
anos de 1995 até o presente, especificando-se: qual
o montante emprestado em cada projeto, em que mu
niclpio se situa o projeto, qual o prazo de vigência do
empréstimo, qual o prazo de devolução destes recur
sos, a que empresa, entidade, ou outra instituiçao os
recursos foram emprestados.

2 - Quanto ao Municrpio de Paranavaf, Estado
do Paraná, especificar quantas e quais foram as em
presas que obtiveram empréstimos do BNDES no pe
rfodo compreendido entre o ano de 1990 até o pre
sente, especificando os valores de cada um dos em
préstimos efetuados, para qual projeto se destinava,
qual o prazo de vigência e de devolução do emprésti
mo e, se houver, quais os empréstimos que não cum
priram ou não estão cumprindo com as cláusulas do
contrato, especialmente no tocante aos prazos de pa
gamento dos empréstimos.

Justificaçio

Tem o presente a finalidade de solicitar informa
ções, junto ao BNDES, que subsidiarão nosso traba
lho parlamentar.

sala das 5essOes, 16 de maio de2000. - Deputado
Padre Roque.

Justiflcaçlo

Como autor do Projeto de Lei n2 1.661, de 1996,
solicito as informações que servirão para embasar o
nosso trabalho parlamentar.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Padre Roque.

Voto
Estando de acordo com o ano 50, § 24 , da Cons

tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de ReuniOss, 23-5-2000. - Deputado He
riclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES Defiro, ad referendum da Mesa.
Na 2.183, DE 2000 Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito

Requer o envio de pedido de infor- Fortes 1aVICe-Presidente no exercfdo da Pre-
mações ao Ministro de Estado da Defe- sidência.
sa, solicitando dados referentes à con- REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
cessio de pensões das filhas de milita- Na 2.184, DE 2000
res.

Senhor Presidente,
O Deputado que o presente subscreve, no uso

de suas prerrogativas, especialmente o contido no ar
tigo 50, § 22 , da Constituição Federal e o arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, requer a Vossa Excelência o envio de Pedido de
InformaçOes ao Excelentfssimo Senhor Ministro de
Estado da Defesa, Senhor Geraldo Magela Quintão,
solicitando as seguintes informaçOes:

1 - Quanto foi destinado, mensalmente, no ano
de 1999, em valor monetário, para custear a pensão
das filhas de militares, em cada uma das Forças
Armadas;

2 - Quantas foram as beneficiárias, mensal
mente, no ano de 1999, especificando, segundo a lei
n0.3.765/60, conforme o art. 72, inciso 11, e informando,
em cada uma das Forças Armadas, ainda:

• Quantas são maiores de 21 (vinte e um) anos
e qual o montante gasto com esta faixa etária?

• Quantas são menores de 21 (vinte e um) anos
e qual o montante gasto com esta faixa etária.

3 - Quantas beneficiárias deixaram de receber
a pensa0 militar, por terem contrafdo casamento,
não se enquadrando mais no inciso V, do art. 72 da
Lei na 3.765/60, especificando-se os números por
ano, em cada uma das Forças Armadas, no perfodo
compreendido entre os anos de 1990 até a presente
data?
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2D., da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23-5-2000. - Deputado Herá
clito Fortes, Primeiro Vice Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1D. Vice-Presidente no exerclcio da
Presidência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Na 2.185, DE 2000

(Do Sr. Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente referente ao vazamen
to de óleo diesel em São Luís/MA.

Senhor Presidente,
Conforme fundamento no art. 50, § 2D. da Consti

tuição Federal e nos arts. 24,' inciso V e § 20, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. ExA seja en
caminhado o requerimento de informação ao Sr. Mi
nistro do Meio Ambiente.

De acordo com o que foi divulgado pelo jornal
Estado de S. Paulo, em 9 de maio de 2000, uma fa
lha no procedimento operacional da bacia de conten
ção de Locomotivas e vagões da Companhia Vale do
Rio Doce provocou um derramamento de 25 mil litros
de óleo diesel nos manguezais de São LuIs. Diante
do exposto, solicito as seguintes informações:

a) Existe um Levantamento sobre o impacto no
ecossistema? Caso afirmativo, o que diz o levanta
mento?

b) Como a área será recuperada?

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2D. da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 23-5-2000. - Deputado He
raclito Fortes, - Primeiro Vice-Presidente, Relator.

D~firo, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-2000. - Deputado Heraclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exerclcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.186, DE 2000

(Do Sr. Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Educação referente ao esquema de
franquia universitária.

Senhor Presidente,

Conforme fundamento no art. 50, § 2D. da Consti
tuição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2D., e 115; in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exll. seja en
caminhado o requerimento de informação ao Sr. Mi
nistro da Educação.

De acordo com o que foi divulgado pelo O Glo
bo, em 8 de maio de 2000, o presidente do Conse
lho Nacional de Educação (CNE), Ulysses de Olive
ira Panisset, disse que a entidade deve recomendar
ao Ministério da Educação (MEC) a instauração de
sindicância para investigar a denúncia de abertura
ilegal de novos cursos de ensino superior, burlando
a legislação numa espécie de franquia universitá
ria. Diante do exposto, solicito as seguintes infor
mações:

a) Como e por quem é feita a fiscalização das
universidades, no sentido de evitar o desrespeito a le
gislação?

b) Como funciona o esquema?

c) O que acontece com as universidades envol
vidas com o esquema de franquia universitária?

Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2D. da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, em 23-5-2000. - Deputado
Heraclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendun da Mesa.
Em 23-5-2000. - Deputado Heraclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exerclcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.187, DE MAIO DE 2000
(Do Sr. Professor Luizinho)

Solicita informações ao Senhor' Mi
nistro de Estado da Educação.
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Sr. Presidente,

Com fundamento no art. SO, § 211, da Constitui
ção Federal, e nos art. 24, inciso V do § 2Q, e 115,
inciso I do Regimento Interno, solicita-se a Vossa
Excelência que seja encaminhado ao Senhor Minis
tro de Estado da Educação o presente requerimento
de informação, para reposta em consonancia com o
disposto na Constituição da República:

a) Quantas denúncias chegaram aos conheci
mentos do FNDE, em relação ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar, nos últimos 24 meses?

b) Quais as providências que foram adotadas?

c) Nos Estados de São Paulo, Bahia, Minas
Gerais e Ceará foram realizadas auditorias nos me
ses de março e abril, o que foi constatado por esta
auditoria?

d) Quantos municfpios por Estado foram audi
tados?

e) Existe relatório final ou parcial desta audito
ria? Caso afirmativo solicitamos cópia

f) Quantos Municfpios no Pafs tem denúncias
de irregularidades na merenda?

Justificação

A imprensa nacional tem divulgado diariamente
notfcias de desvios de recursos do Programa Nacio
nal de Alimentação Escolar, e o próprio site do Minis
tério da Educação, confirma que à várias denúncias,
inclusive levando o próprio MEC a realizar auditorias
em vários estados. Para que o Parlamento, no seu
dever constitucional de fiscalizar os recursos públi
cos, possa tomar conhecimento de tais denúncias e
que formulamos este requerimento de informação.

Sala das Sessões, em 16-S-2000. - Deputado
Professor Luizinho.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23-S-2000. - Deputado He
raento Fortes - Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 23-S-2000. - Deputado Heraclito
Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NA 2.188, DE 2000

(Dos Srs. Ricardo Berzoini, José Pimentel,
Valdir Ganzer, Wellington Dias, Carlito Merss,
João Paulo, João Grandão e Geraldo Magela)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Fazenda relativas ao relatório
da Consultoria Booz Allen & Hamilton so
bre instituições financeiras federais.

Excelentrssimo Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência com base no
art. 511, § 2.0. da Constituição Federal e com espeque
nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvi
da a Mesa, seja solicitada ao Excelentlssimo Senhor
Ministro da Fazenda a informação abaixo descrita:

Em 24-2, apresentei o Requerimento de Infor
mações n.o. 1.768/00, solicitando esclarecimentos so
bre o relatório preliminar elaborado pela Consultoria
Booz Allen e entregue ao Comif, cuja resposta che
gou em 140-4 (Aviso nll 209/MF), contendo quatro
volumes:

I - "Evolução do Sistema Financeiro Nacional";

11 - "Diagnóstico da Situação Atual das Institui
ções";

111 - "Modelo de Sistema das Instituições Fi
nanceiras Públicas em Outros Parses"; e

IV - "Entendimento dos objetivos Implfcitos do
Estado e a Atuaçao das Instituições Financeiras PÚ
blicas Federais".

Entretanto, em 17-4-00, o jornal O Estado de
S. Paulo (cópia anexa) veiculou notfcia informando
que o Ministério da Fazenda está analisando o rela
tório elaborado pela Consultoria Booz Allen, com su
gestao de várias propostas e soluções às institui
ções públicas federais. Na resposta que recebi não
constam essas informações.

Nesse sentido, requeremos cópia completa do
estudo elaborado por essa Consultoria, incluindo,
especialmente, as propostas alternativas de modelo
para as cinco instituições públicas federais, as quais
faz referência a matéria citada.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. 
Deputados Ricardo Berzoini, José Pimentel, Val
dir Ganzer, Wellington Dias, Carlito Merss, João
Paulo, João Grandão e Geraldo Magela.



Maio de 2000

Segunda-feira, 17 de abril de 2000

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 27035

OI ES'l'AOO DS 5.. l?~

Governo estuda reestruturação de bancos
oficiais

Proposta da Booz A1len ti Hamilton sugere a retirada das
al:lYidades de crédItO rural do B8

SILVIA FARIA

BRASfLIA - O Ministério da Fazenda está analisando uma
proposta de reestruturação do sistema financeiro oficial federal
elaborado peta consultoria Booz AlIen & Hamilton, que sugere a
retirada das atividades de crédito rural do Banco do Brasil (B8).
Dessa forma, analisaram os especialistas, a instituição poderá
reduzir seus custos, ganhando condiç6es de se fortalecer como
banco comercial. Essa estratégia também deixa a porta aberta
para, no futuro, o governo poder privatizar o 88, se vier a tomar tal
decisão.

As conclusões da consultoria foram entregues em fevereiro
ao Comitê de Coordenação Gerencial das Instituições Financeiras
Públicas Federais (Comif). Elas propõem soluções para o aa, a
Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste (BNB), o Banco da
Amazbnia (Basa) e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). A intenção do Comrr, em fevereiro,
era elaborar propostas de reestruturação dos bancos oficiais a
partir das conclusões da consultoria e colocá..Jas em discussão
pública ainda em abril.

A Booz A1len concluiu que o Banco do Brasil deve procurar
tomar-se mais competitivo como banco comercial, utilizando como
trunfo sua enorme capilaridade. Mas, ao mesmo tempo, sugere que
as agências deficitárias sejam fechadas. Os consultoras
constataram que há confusão entre o papel comercial e o papel
social a ser cumprido pela instituição.

Uma amostra desse conflito é o fato de que, em 800
municlpios brasileiros, a única agência bancária é do Banco do
Brasil.

o estudo mostrou que a área administrativa é a principal
responsável pelos custos da instituição, ao lado das atividades de
crédito ruraL De acordo com os consultores, a concessão de
financiamentos à agricultura exige a mobilização de grande
quantidade de funcionários, e isso acaba encarecendo o custo dos
empréstimos.

A proposta dos consultores é que o financiamento agrícola
passe a ser responsabilidade de um fundo do Tesouro Nacional.
,Esse fundo administraria os recursos, mas deixaria a parte
operacional a cargo de um agente financeiro, que recéberia uma
remuneração a ser detennínada pelo govemo.
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Banco comercIai - A Caixa, segundo avaliação àa
consultoria, deveria voltar a ser uma autarquia do governo e
abandonar suas atividades de banco comercial. AJém de não de1er
a expertíse necessária para competir com 8S demais instituições,
suas atividades comerciais acabem se sobrepondo às do Banco do
ar~iI.

As propostas para o Bssa e o BNB, se encampadas peto
governo. deverAo levantar fortes resistências poUticas. A Booz
Allen aconselha a fusAo do BNB com a Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Bssa com a
Superintsndência de Desenvotv\mento <ia AmazOn\8 (Sudam). O
resultado dessas duas tusees seriam agências de fomento. Em
outras palavras, Base e BNB deixariam de operar com captação de
recursos junto ao púbfico.

Essas agênciss limitsriam-se a operar com recursos de
organismos multilateraiS de crédito, como o Banco Mundial e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (810), além de verbas
provenientes do orçamento federal e dos fundos constitucionais,
como o Finar e o Finam.

Agricultura • AJém das recomendaçees da Booz AUert, o
governo analisa outra proposta para o financiamento agrrcola,
apresentada peta ex-secretário de PoUtica Agrrcola GuiJherme
Dias. Há duas semanas, o economista reuniu-ee com o presidente
Femando Henrique Cardoso e outros integrantes do governo e
apresentou uma proposta elaborada a partir da constataçAo de que
o BS. atualmente" não atende ao pequeno produtor. Ele sugere
que o financiamento ao agricultor passe a ser feito por agentes
financeiros locais - bancos pequenos. semelhantes a cooperativas,
que trabalhariam com recursos captados na própria região.

A proposta foi inspirada no mod.~oalemAo e está sendo
estudada pelo Ministério da Fazenda, por determinaÇêo de
Fernando Henrique. A equipe econOmica jé apresentou ressalvas à
idéia. A principal' delas é de que a proposta seria pouco viável na
prática, pois esses pequenos agentes nAo teriam onde captar
recursos na própria regiAo em montantes suficientes para financiar
a atividade agrícola. Há dúvidas, aind8r se o custo de captaçAo
resImente seria mais baixa de que os atualtnerlte cobrados peto
SB.



Sala das Sessões, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Ben-Hur Ferreira, PT/MS.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2Q da Consti
tuiça0 Federal ecom os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Solicita informações ao Ministro das
Relações Exteriores sobre a recusa do
Governo brasileiro em sediar a Conferên
cia Regional da América Latina, prepara
tória para a Terceira Conferência Mundial
contra o Racismo, a Discriminação Racial,
a Xenofobia e Formas Conexas de Intole
rância.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES cimentos devidos ao Ministro das Relações Exterio-
NQ 2.189 DE 2000 res.

(Do Sr. Ben-Hur Ferreira)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q

, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2Q

, 111, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. ExA seja en
caminhado ao Sr. Ministro das Relações Exteriores o
seguinte pedido de informações:

Quais as razões que levaram o Governo brasile
iro a retirar a oferta, feita anteriormente, de sediar a
Conferência Regional da América Latina, preparató
ria para a Terceira Conferência Mundial contra o Ra
cismo, a Xenofobia e Formas Conexas de Intolerân
cia, a realizar-se na África do Sul, em 2001?

Justificação

Durante a primeira reunião do Comitê Prepara
tório da Terceira Conferência Mundial contra o Racis
mo, a Discriminaçao Racial, a Xenofobia e Formas
Conexas de Intolerância, realizada em Genebra, de
1SI. a 5 de maio de 2000, o Governo brasileiro comuni
cou sua decisão de não mais sediar a Conferência
Regional Preparatória da América Latina.

O anúncio surpreendeu até mesmo os paises
latino-americanos com os quais o Brasil vinha discu
tindo a reunião preparatória, provocando ainda inten
sos protestos das entidades e organizações do Movi
mento Negro brasileiro presentes em Genebra.

No jornal Folha de S. Paulo, edição de 12 de
maio de 2000, na página C10, reportagem sobre o
tema da desistência brasileira informa que o Ministé
rio das Relações Exteriores confirma a decisão de
não mais sediar a reunião, mas os motivos seriam ex
plicados pela Fundaçao Cultural Palmares. Esta fun
daçao, consultada pela mesma reportagem, "não
responde às perguntas sobre os motivos que levaram
o Brasil a retirar o oferecimento feito à ONU".

Diante desses fatos, e considerando o empenho
da comunidade internacional em fazer com que a Ter
ceira Conferência defina medidas efetivas de comba
te ao racismo, julgamos oportuno solicitar os esclare-

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-00. - Deputado Heraclito For

tes, 12 Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NQ 2.190 DE 2000

(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Solicita informações sobre arrecada
ção e contabilização do ITR ao Sr. Ministro
da Fazenda, Pedro Malan.

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 50, § 2Q da Constituição Federal

e nos artigos 24, inciso Ve § 211 e 115, inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência o encaminhamento ao Sr. Ministro
da Fazenda, Pedro Malan, de pedido inscrito de infor
maçao.

Tendo em vista informações veiculadas pela im
prensa de que o ITR seria transferido para os estados
e os recursos arrecadados seriam destinados a um
fundo para Reforma Agrária e como os dados dispo
niveis da arrecadação não estão suficientemente de
talhados, julgamos necessário contar com as seguin
tes informações:

a) os valores lançados e arrecadados no perJo
do de 1996 a 1999 e no primeiro trimestre de 2000,
por faixa de hectare, éOm os respectivos números de
imóveis em cada faixa;

b) os valores lançados e arrecadados no perro
do de 1996 a 1999 e no primeiro trimestre de 2000,
porgrau de utilização da terra, com os respectivos nú
meros de imóveis em cada faixa de utilização; e

c) os valores lançados e arrecadados no perla
do de 1996 a 1999 e no primeiro trimestre de 2000,
por faixa de hectare, e o número de im6veis que apre
sentam grau de utilizaçAo da terra abaixo de 30%.

Solicitamos, outrossim, que as informações
acima sejam fornecidas segundo a tabela anexa ou



Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211, da Cons
tituiçAo Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Hericllto Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

FAIXA DE ÁREA LANÇAMENTO PAGAMENTO
(por hectare)

at650

maior que 50 até 200

maior que 200 até 500

maior que 500 até 1000

maior que 1000 até 2000

maior que 2000 até 3000

maior que 3000 até 5000

maior que 5000 até ooסס1

maior que ooסס1 até 20000

maior que 20000 até 30000

maior que 30000 816 50000

maior que 50000 até ooסס10

maior que ooסס10 8t6 ooסס20

maior que ooסס20 até 500000

maior aue ooסס50
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outra que dispuser, desde que mantenha parêmetros 1) Se o Ministério considera salário indireto para
semelhantes à solicitação. efeito de contribuição previdenciária, o direito do filho

Deputado Alexandre Cardoso, Uder do PSB. do professor estudar gratuitamente na escola onde o
professor leciona, quando esse direito resulta de
acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Justificação

Há divergências de procedimentos do INSS em
vários estados no que diz respeito à aplicação das
contribuições previdenciárias sobre a gratuidade para
os filhos dos professores, ou seja, nao há unanimida
de de entendimento quanto à gratuidade ser ou nao
um salário indireto passando a ser tributável.

Dar a necessidade de uma definição deste Mi
nistério para uniformização desse procedimento.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Avenzoar Arruda.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2A, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-2000. - Deputado Hericllto

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exerclcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NA 2.191, DE 2000

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita Informaç6es ao Excelentia
slmo Sr. Ministro da Previdência e Assis
tência Social a respeito de procedimen
tos do INSS.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211 , da Constitui

çao Federa', e nos arts. 24, inciso Ve § 2A, e 115. inci
!:iP I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Ministro da Previdência e
Assistência Social, o seguinte pedido de informaçêo:

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercrcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NA 2.192, DE 2000

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita informações ao Excelentrs
slmo Sr. Ministro da Educação sobre a
implantação de escolas agrotécnlcas no
Estado da Paraiba.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExA, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, sejam solicitadas informações ao Sr.
Ministro da Educaçao, Sr. Paulo Renato Souza, no
sentido de esclarecer a esta Casa se está progra
mada a implantaçao de escolas agrotécnicas no
Estado da Parafba e se tiver, quais cidades serao
beneficiadas.

Justificação

Entendendo a educação como um dos segmen
tos mais importantes para o desenvolvimento integra

.do e cidadão das sociedades e reconhecendo a im-



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1.ll Vice-Presidente, no exerclcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 2.194, DE 2000

(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Solicita informações ao Sr. Advoga
do-Gerai da União sobre Correição Extra
ordinária realizada na Procuradoria-Geral
do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem - DNER.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe

deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, solicito a V. Exa que, ouvida a Mesa, seja en
caminhado ao Sr. Advogado-Geral da União, o se
guinte requerimento:

1. Em 28-1-2000 protocolei perante a Mesa da
Câmara dos Deputados o Requerimento de Informa
ções nIl.1.627/2000, onde solicitava ao Sr. Advogado
Geral da União cópia do inteiro teor do Relatório Con
clusivo da Correição Extraordinária realizada na Pro
curadoria-Gerai do Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem - DNER, em Brasflia - DF, no perro
do de 4 a 12 de novembro de 1999, por determinação
do Senhor Corregedor-Geral da Advocacia da União,
conforme Portaria nll. 66, de 3-11-99, publicada no
D.O.U. nl1 211, de 4-11-99.

2. Decorrido o prazo constitucional de 30 (trinta)
dias para a resposta, recebi em meu Gabinete o Of[
cio nll 032/AGU/SG-CT, datado de 29-2-2000, onde o
Sr. Advogado-Geral da União informa apenas que em
função do elevado volume de documentos reunidos
pela "Correição realizada", os mesmos "foram devol
vidos à Corregedoria-Geral da Advocacia da União
para providências e diligências complementares ne
cessárias", e ainda que "tão logo conclurdos os traba
lhos, terei a satisfaçâo de enviar a Vossa Excelência
as informações objeto do requerimento do Deputado
Agnelo Queiroz".

3. Em vista da resposta apresentada pela Advo
cacia Geral da União, encaminhei novo requerimento
esclarecendo que o objeto de nossa solicitação era

Estando de acordo com o art. 50, § 211., da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.
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portância que as atividades educacionais assumem Estando de acordo com o art. 50, § 211., da Cons-
do ponto de vista da sociabilização e da dignificação tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen-
do ser humano, julgo necessário obter maiores infor- to Interno da Casa, Vóto Pelo Encaminhamento.
mações acerca de como a educação vem sendo in- Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Depu-
centivada nas diversas regiões do Pais, em especial tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re-
no meu Estado, a Paralba, e detectar as prioridades lator.
do Governo Federal no sentido de orientar a sua polf
tica educacional.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Federal Avenzoar Arruda, PT/PB.

Voto

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre plano elaborado para
viabilização da privatização do Banco do
Estado de São Paulo S/A (BANESPA) fei
to pela Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras
(FIPECAFI).

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-5-2000. ...: Deputado Heráclito

Fortes, 111. Vice;,.Presidente, no exerclcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NII. 2.193, DE 2000

(Do Sr. José Dirceu)

Senhor Presidente,

Requeiro a V. ExA, com base no art. 50, § 211., da
Constituição Federal e na forma dos arts:t 115 e 116,
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa Diretora,
seja solicitado ao Sr. Ministro da Fazenda que preste
informações sobre o inteiro teor do plano elaborado
paraviabilização do processo de privatização do Ban
co do Estado de São Paulo S/A (BANESPA) feito pela
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais
e Financeiras (FIPECAFI), objeto de contratação pelo
Banco Central do Brasil, conforme processo PT
9800841728.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Federal José Dirceu.

Voto
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tão somente lia cópia do Relatório Final da Correição sário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da
que foi realizada no periodo de 4 a 12 de novembro administração", e não de sigilo imposto para assegu-
de 1999", independentemente de investigações com- rar o contraditório ou ampla defesa "para a preserva-
plementares porventura existentes, motivo pelo qual ção das pessoas indigitadas", conforme alegado.
estava reiterando o pedido. 9. Destaque-se ainda, que a instauração de Pro-

4. Na segunda resposta, quando reiterado o pe- cesso Administrativo Disciplinar pelo Ministério dos
dido, o Exmll Advogado-Geral da União novamente Transportes constitui-se na apuração das responsa-
recusa-se a fornecer o documento solicitado alegan- bilidades na esfera administrativa, não obstaculizan-
do que tal documento fora enviado ao Ministério dos do, entretanto, a apuração das responsabilidades no
Transportes, como subsidio em processo disciplinar campo civil e criminal, sendo tais investigaçOes da
ali instaurado, pelo que estaria acobertado pela regra competência do Tribunal de Contas da União e do Mi-
do sigilo que o art. 150 da Lei nll 8.112/90 asseguraria nistério Público Federal, órgãos esses que deveriam
em tais casos, "para a preservação das pessoas indi- ter sido cientificados dos fatos e conclusões contidos
gitadas, às quais a Constituição assegura a ampla no referido Relatório Correicional.
defesa e o contraditório até que sejam consideradas Ante todo o exposto, solicito seja novamente rei-
culpadas". terado ao Exmll Advogado-Geral da União o pedido

5. As razoes expendidas pelo Exmll Advoga- constante dos Requerimentos de Informação supraci-
do-Geral da União para recusar-se, por duas vezes, a tados.
fornecer o documento solicitado pela Cêmara dos De- Outrossim não obstante as razões acima elen-
putados, são improcedentes e ina~itáveis: não en- cadas, persistindo o Exmll Advogado-Geral da União
contrando qualquer respaldo na leg~slaçao vigente em com o mesmo entendimento, solicito sejam enviados
nosso Pais, conforme ficará a segUir demonstrado. a esta Casa, no prazo de dez dias, os seguintes da-

6. A Constituição Federal, em seu art. 49, inciso X, dos, eventualmente consignados no Relatório Correi-
atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva cional em tela:
de "fiscalizar e controlar, diretamente, ou por ~ualquer a) quais os números dos processos e respecti-
de suas Casas, os atos do Poder Executivo, Inclurdos vos precatórios investigados'
os da administração indireta". Dentre os vários instru- . ' . . .
mentos utilizados nessa ação fiscalizadora, esta Casa b) quais os v~lor~s questlon~dos.e pa~os, Indl-
dispõe dos pedidos de informação dirigidos a Ministro cando a form.a .de h~U1dação (se via t~bunals ou por
de Estado ou a qualquer dos titulares de órgãos direta- acordos administrativos), bem cc:>mo, Informar se. f0-
mente subordinados à Presidência da República (caso r~m ~~statados pagamentos aCima do val~rdeVido,
do Advogado-Geral da União), importando em crime de dlscnmlnan~o os mesm~s,.em caso afirmatiVO; .
responsabilidade a recusa de prestar as informações c).quals os benefi;lános dos pagamentos re~h-
solicitadas consoante determina o § 2lI do art. 50 da zados, Informando o numero das contas e agênCias
Carta Mag~a. ban.cárias que recepcionara~ os pagament?s, bem

7. O Relatório Correicional objeto dos requerimen- aSSim, o nome dos estabeleCimentos bancános;
tos supracitados, enviados à Advocacia Geral da União, d) qual foi a fonte orçamentária utilizada para
contém informações acerca de irregularidades cometi~ proceder os referidos pagamentos, bem como, infor-
das na aplicação de vultosos recursos públicos a cargo mar se as obrigaçOes tributárias foram devidamente
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - cumpridas nas transaçOes em questão.
DNER, sendo tais fatos da maior relevância e interesse Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. - Depu-
público e deverdesta Casa fiscalizá-los. Assim, a alega- tado Agnelo Queiroz, PCdoS/DF.
ção do ExmllAdvogado-Geral da União, de que se trata \11 t
de informações sigilosas, não é, e não pode ser, impedi~ o o
tivo para que se cumpra a determinação constitucional Estando de acordo com o art. 50, § 211, da Cons-
de remeter a esta Casa o documento solicitado, sob tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen-
pena de estar sendo tomada inócua a norma insculpida to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.
na Constituição Federal. Sala de Reuniões, 23 de maio de 2000. - Depu-

8. Ademais, o sigilo referido no art. 150 da Lei nl1 tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re-
8.112, a que se remete o Exrnll Advogado-Geral da lator.
União, trata-se de norma dirigida à Comissão de
Inquérito Disciplinar, para "assegurar o sigilo neces- Defiro, ad referendum da Mesa.
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Seção de Publicação no Diário
da Câmara dos Deputados

No DCD nll201, de 2-12-99, página 58559, colu
na2,

Proposições apresentadas
Proposições relatadas, sairão publicadas em

suplemento a este Diário.

COMISSÕES

6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Economia. Indústria e Co-

mércio. nJl16, em 1Jl..12-99 ..
b) Comissão de Finanças e Tributação, nl!s

40- e 41 11 em 1JL12-99 ..
7-MESA
8 - LfDERES E VICE-LíDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10 - COMISSÕES

Ata da 22a ~eunião Ordinária realizada em 23
de maio de 2000 .

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil,
às quinze horas e vinte e três minutos, no Plenário 1
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se or
dinariamente a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, sob a Presidência do Deputado Ronaldo
Cezar Coelho, estando presentes os Senhores Mem-

ERRATA

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Em 23-S-2000. - Deputado Heráclito bros Titulares, Deputados Inaldo Leitão, lédio Rosa,
Fortes, 112. Vice-Presidente, no exerclcio da Ary Kara, Vice-Presidentes; Deputados André Benas-
Presidência. si, Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias,

Ayrton Xerêz, Bispo Rodrigues, Caio Riela, Ciro No
gueira, Coriolano Sales, Darci Coelho, Edmar Morei
ra, Eduardo Paes, Fernando Coruja, Fernando Gon
çalves, Geraldo Magela, Jaime Martins, José Antônio
Almeida, José Dirceu, José Genorno, José Roberto
Batochio, Júlio Delgado, Jutahy Júnior, Léo Alcânta
ra, Marcelo Déda, Mendes Ribeiro Filho, Nelson
Otoch, Osmar Serraglio, Ricardo Fiuza, Sérgio Miranda,
Waldir Pires e os Senhores Membros Suplentes, Depu
tados Bispo Wanderval, Djalma Paes, Gonzaga
Patriota, Jair Bolsonaro, José Ronaldo, Mauro Benevides,
Nelo Rodolfo, Professor Luizinho, Robson Tuma,
Rubens Furtan e Udson Bandeira. Deixaram de regis
trar suas presenças os Senhores Membros Titulares,
Deputados Cezar Schirmer, Geovan Freitas, Henrique
Eduardo Alves, Ibrahim Abi-Ackel, Luciano Bivar, Moroni
Torgan, Nair Xavier Lobo, Nelson Marchezan, Ney
Lopes, Osvaldo Sobrinho, Paulo Magalhães, Renato
Vianna, Roland Lavigne, Vicente Arruda. Vilmar Rocha,
Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra. O Deputado Jair
Meneguelli compareceu à reunião como não-membro.

O Deputado Pedro Irujo apresentou justificativa
de falta, por quinze dias, a partir do dia quinze do mês
em curso. nos termos dos arts. 235 e 236, parágrafo
único, do Regimento Interno, por meio de atestado
médico. Abertura: Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou aberta a reunião, passando
ao exame da Ata da Vigésima Primeira Reunião Ordi
nária. realizada no dia dezoito do corrente mês. A re
querimento do Deputado Léo Alcântara, foi dispensa
da a leitura da Ata. Não houve discussão. Em vota
ção, foi aprovada por unanimidade a Ata. Expediente:
O Senhor Presidente informou que, muito brevemen
te, todos os documentos relativos a esta Comissão
estariam disponlveis à consulta pública, por meio da
Internet bem como o acesso a imagens "ao vivo" das
reuniões desta. Ordem do Dia: 1} Projeto de Decreto
Legislativo nll. 244/1999 - da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional (MSC n!2. 2S0/1999)
que "aprova o texto da emenda, por Troca de Notas,
ao Anexo do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 4
de julho de 1947, celebrada entre a República Fede
rativa do Brasil e a República do Chile, em Brasília,
em 3 de dezembro de 1998". Relator: Deputado Mar
celo Déda. Parecer: pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa. O Deputado Ayrton Xerêz
procedeu à leitura do parecer, em substituição ao Re
lator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer do Relator. O Deputado

6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Economia. Indústria e Co-

mércio, nO. 16, em 1JL12-99 .

b) Comissão de Finanças e Tributação, nl!s
40- e 41 A em 1Jl..12-99 ..

7-MESA
8 - LfDERES"E VICE·LíDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10 - COMISSÕES

SUPLEMENTO

Leia-se:

Onde se lê:
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Ciro Nogueira apresentou requerimento de inversão AntOnio. Em votação, foi aprovado o parecer do Rela-
de pauta, para apreciar-se o terceiro item da de nú- tor por unanimidade. O Deputado José Roberto Bato-
mero dezenove, tendo o Plenário anuído à solicita- chio apresentou requerimento de inversão de pauta,
ção. 2) Projeto de Lei Complementar nll 242/1998 - para apreciar-se o sexto item da de número dezeno-
do Senado Federal (PLS nll 77/1998) - que "autoriza vejtendo o Plenário anuído à solicitação. 6) Projeto
o Poder Executivo a criar a Região Integrada de De- dê Lei nll 1.964/1999 - do Senado Federal (PLS nA
senvolvimento da Grande Terezina e instituir o Pro- ;158/1999) - que "dispõe sobre a prioridade nos pro-
grama Especial de Desenvolvimento da Grande Tere- / cedimentos a serem adotados pelo Ministério Público
zina, e dá outras providências". Relator: Deputado e por outros órgãos, a respeito das conclusões das
Ciro Nogueira. comissões parlamentares de inquérito". Relator: De-

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e putado José Roberto Batochio. Parecer: pela consti-
técnica legislativa. O Deputado lédio Rosa assumiul a tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
Presidência nesse momento. O Deputado Léo Alc~m- mérito, pela aprovação. Não houve discussão. Em
tara solicitou vista da matéria, tendo sido esta conce- votação, foi aprovado o parecer do Relator por unani-
dida pelo Senhor Presidente. O Deputado Ciro No- midade. 7) Emendas do Senado ao Projeto de Lei nll
gueira apresentou requerimento de inversão de pau- 4.831-C/1990 - que "dispõe sobre o funcionamento
ta, para apreciar-se o nono item da de número deze- de Banco de Olhos, e dá outras providências". Rela-
nove, tendo o Plenário anuído à solicitação. 3) Projeto tor: Deputado Dr. Rosinha. Parecer: pela constitucio-
de Lei nll 402-A/1999 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que nalidade, juridicidade e técnica legislativa. O Deputa-
"dispõe sobre alteraçOes no texto da Lei nll 9.503, de do Femando Coruja procedeu à leitura do parecer em
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasilei- substituição ao Relator. O Deputado Fernando Coruja
ro)". Foi apensado a este o Projeto de Lei nll solicitou vista da matéria, tendo esta sido concedida
47411999. Relator: Deputado Ciro Nogueira. Parecer: pelo Senhor Presidente. 8) Emendas do Senado ao
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis- Projeto de Lei nll 5.315-C/1990 - que "dispõe sobre o
lativa deste, do apensado, com emenda, e do Substi- arquivamento de cópias de filmes cinematográficos, e
tutivo da Comissão de Viação e Transportes, nos ter- dá outras providências". Relator: Deputado José Dir-
mos do substitutivo formal. Não houve discussão. Em ceu. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do técnica legislativa. O Deputado José AntOnio Almeida
Relator. 4) Projeto de Lei nll 5.709/1990 - do Senado procedeu à leitura do parecer, em substituição ao Re-
Federal (PLS nll 406/1989) - que "dispõe sobre a proi- lator, e manifestou-se favoravelmente a este. Em vo-
bição da venda de cola de sapateiro para menores de tação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Re-
18 anos, e dá outras providências". Foram apensados lator. O Deputado Marcelo Déda apresentou requeri-
a este os Projetos de Lei nlls 157/1991, 404/1991, mento de inversão de pauta, para apreciar-se o quin-
2.175/1991,2.762/1992 e 3.247/1997. Relator: Depu- to item da de número dezenove, tendo o Plenário
tado Dr. Rosinha. Parecer: pela constitucionalidade, anuído à solicitação. 9) Projeto de Lei nIl 113/1999-
juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo Do Sr. Jair Meneguelli - que uconcede anistia a diri-
da Comissão de Seguridade Social e Famflia e dos gentes ou representantes sindicais e trabalhadores
apensados, com emendas e subemendas. O Deputa- punidos por participação em movimento reivindicató-
do Fernando Coruja procedeu à leitura do parecer, rio". Foram apensados a este os Projetos de Lei nlls
em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em 202/1999 e 245/1999. Relator: Deputado Marcelo
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Déda. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade,
Relator. 5) Projeto de Lei nll 4.473/1994 - do Senado técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste
Federal (PLS nQ 80/1993) - que "dispOe sobre a obri- e da emenda da Comissão de Trabalho, de Adminis-
gatoriedade de adição de micronutrientes aos produ- tração e Serviço Público; e pela constitucionalidade,
tos de alimentação que especifica, e dá outras provi- juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela re-
dências". Foi apensado a este o Projeto de Lei nll jeição dos apensados. Os Deputados José Roberto
2.424/1991. Relator: Deputado José AntOnio Almei- Batochio e José AntOnio Almeida manifestaram-se fa-
da. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e voravelmente ao parecer do Relator. O Deputado Ri-
técnica legislativa deste, e pela inconstitucionalidade cardo Fiuza manifestou-se favoravelmente ao pare-
do apensado. O Deputado Léo Alcântara procedeu à cer do Relator, asseverando que assim posiciona-
leitura do parecer, em substituição ao Relator. Discuti- ra-se em relação à matéria devido, tão somente, às
ram a matéria os Deputados Fernando Coruja e José ponderaçOes aduzidas pelo Relator ao parecer. Em
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votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do "dispõe sobre a inserção, nas fitas de vfdeo gravadas,
Relator. Os Deputados Marcelo Déda e Jair Mene- destinadas à venda ou aluguel no Pais, da seguinte
guelli agradeceram aos membros da Comissão as mensagem: 'Faça sexo seguro. Use camisinha"'. Re-
considerações e o apoio apostos à matéria. O Depu- lator: Deputado Fernando Coruja. Parecer: pela cons-
tado Ayrton Xerêz apresentou reclamação, em razão titucionalidade, juridici~ade e técnica legislativa deste
de que seu nome não estava incluldo na lista de pre- e da emenda da Comissão de Educaç.ão, Cultura e

. .. Desporto, com emendas. Não houve discussão. Em
sen~a PUbllc~d~ no parecer da Comissão rel~tlvo ao votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
ProJ~to de L~I n 933, ~e 1999, que fora apreciado na Relator. 14) Emenda do Senado Federal ao Projeto
reunião rea"za~a no dia dezessete do corrente mês. de Lei nO 7?0-C/1995 - que "dispõe sobre a obrigato-
O Senhor Presidente esclareceu que, embora a pre- riedade de as instituições privadas de educação, be-
sença do Deputado Ayrton Xerêz estivesse registrada neficiárias de isenção de impostos, terem em seus
na ata daquela reunião, o mesmo não ocorreu no pa- conselhos fiscais representantes do corpo discente".
recer da Comissão, em razão de o referido Deputado Relator: Deputado Augusto Farias. Parecer: pela
não ter participado da votação nominal da aludida constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
proposição. 10) Emenda do Senado ao Projeto de Lei O Deputado Osm~r .Serraglio procedeu à leitura ?O
nll. 1.323-C/1991 _ que "institui a Residência Odonto- parecer, em substltUlçã.o ao Relator. Não ~o~ve dls-
lógica, cria a Comissão Nacional de Residência cussão. Em votação, fOI aprovado por unammld~de o

. . .. " parecer do Relator. 15) Projeto de Lei nll.
O~ontológlca e determina out~as provldê~clas . Rel~- 1.955-8/1991 _ do Senado Federal (PLS nll.14/1991)
tor.. Dep.utado ~e~n~~do CoruJa. P.arecer: pel~ constl- _ que "dispõe, com fundamento no inciso VIII do art.
tuclonah.dade, Jundlcldade e técn.lca legislativa. Não 23 da Constituição Federal, sobre a obrigatoriedade
h?u~e discussão. Em votação, fOI aprovad~ p~r una- de órgãos e entidades da administração pública fede-
mmldade o parecer do Relator. 11) Substitutivo do ral realizarem suas compras na Companhia Nacional
Senado ao Projeto de Lei nO 465-C/1995 - que "dis- de Abastecimento - CNA, e dá outras providências".
põe sobre a obrigatoriedade de indicação do número Relator: Deputado Roland Lavigne. Parecer: pela in-
telefônico e do endereço do Procon, por parte dos es- constitucionalidade e injuridicidade deste e do Substi-
tabelecimentos comerciais e de prestação de servi- tutivo da Co~issã.o de Agricultura e .PoHtica Rural. O
ços". Relator: Deputado Bispo Rodrigues. Parecer: Deputado. C.alo Rlela procedeu à leitura d~ parecer,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis- em substltUlçã? ao Relator. Não ~o.uve discussão.
lativa com emenda de redação O Deputado Os Em votação, fOI apro~ado por unanimidade. o p~recer

, . .' r:n~r do Relator. 16) Projeto de Decreto Legislativo nll.
SerragIJo procede~ à le.ltura do pare~er, em substltUl- 431/2000 _ da Comissão de Ciência e Tecnologia,
ção ao Relator.. Discutiram a mat~f1a os .Deputado~ Comunicação e Informática (MSC nIl.957/1999) - que
Fernando CoruJa, Osmar SerragIJo e BIspo Rodfl- "aprova,o,ato qu~ outorga permissão à Rádio Excelsi-
gues. ar Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora

Em votação, foi aprovado por unanimidade o em freqOência modulada, na localidade de Nova
parecer do Relator. O Deputado Fernando Coruja Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul". Relator:
apresentou requerimento de inversão de pauta, para Deputado Osvaldo Sobrinho. Parecer: pela constitu-
apreciar-se o item quatorze da de número vinte, ten- cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O De-
do o Plenário anufdo à solicitação. 12) Projeto de Lei putado Osmar Serraglio procedeu à leitura do pare-
nO 1.492/1999 - do Senado Federal (PLS nO 57/1999) cer, em substituição ao Relator. Não houve discus-
- que "acrescenta parágrafos ao art. 135 da Lei nll. são. Em votação, foi aprovado por unanimidade opa·
4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código recer do Relator. O Deputado Caio Riela apresentoL'
Eleitoral, determinando a expedição de instruções so- requerimento de inversão de pauta, para apreciar-se
bre a escolha dos locais de votação de mais fácil o item vinte e um da de número vinte, tendo o Plenário
acesso para o eleitor deficiente flsico". Relator: Depu- anuldo à solicitação. 17) Projeto de Lei nll.
tado Fernando Coruja. Parecer: pela constitucionali- 1.097-A/1995 - do Sr. Antônio Jorge - que "altera o
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, art. 111. da Lei nO. 6.454, de 24 de outubro de 1997, que
pela aprovação. P Deputado José Antônio Almeida 'dispõe sobre a denominação de logradouros, obras,
manifestou-se favoravelmente ao parecer do Relator. serviços e monumentos públicos, e dá outras provi-
Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer dências"'. Foi apensado a este o Projeto de Lei nll

do Relator. O Deputado Fernando Coruja apresentou 1.51711996. Relator: Deputado Caio Riela. Parecer:
requeriJ:nento de inversão de pauta, para apreciar-se pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
o item vinte e dois da de número vinte, tendo o Plená- lativa deste, com emendas; pela inconstitucionalida-
rio anuldo à solicitação. 13) Projeto de Lei nll. de do apensado; e pela prejudicialidade da emenda
1.180-8/1995 - do Sr. Fernando Gonçalves - que apresentada nesta Comissão. Não houve discussão.



COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nll

151-a, de 1995, que "altera a redação do
inciso ii do art. 37 e do parágrafo 711 do
art. 144 da Constituição Federal", e apen
sadas. (Segurança Pública)

Ata da 21a Reunião realizada em 23 de maio
de 2000

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil,
às dezesseis horas e quinze minutos, no plenário nú
mero dez, do Anexo 11 da Cêmara dos Deputados, re
uniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Depu
tado Marcos Rolim, 211. Vice-Presidente, a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nll. 151-A, de 1995, do Sr.
Gonzaga Patriota e outros, que "altera a redação do
inciso 11 do art. 37 e do parágrafo 711. do art. 144 da
Constituição Federalu

, e apensadas. Compareceram
os Deputados Alberto Fraga, Aldir Cabral, Ayrton Xe
rêz, Cabo Júlio, Edmar Moreira, Eurfpedes Miranda,
Geraldo Magela, Gonzaga Patriota, Hélio Costa, Jor
ge Pinheiro, José Dirceu, Luiz Antonio Fleury, Marce
lo Barbieri, Marcos Rolim, Moroni Torgan e Nelson
Pellegrino, Titulares; AntOnio Feijão, IIdefonço Corde
iro, Reginaldo Germano e Wellington Dias, Suplen
tes. Deixaram de comparecer os Srs. Deputados
Abelardo Lupion, Amaldo Faria de Sá, Coronel Gar
cia, Gervásio Silva, José Thomaz NonO, Laura Carne
iro, Lavoisier Maia, Lino Rossi, Marcus Vicente, Nair
Xavier Lobo, Paulo Feijó, Pedro Corrêa, Wilson Braga
e Zulaiê Cobra. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos. Ata 
O Deputado Jorge Pinheiro solicitou dispensa da lei
tura da ata da 2Qll reunião, cujas cópias haviam sido
distribuldas antecipadamente. Em discussão e vota
ção, a ata foi aprovada, sem restrições. Ordem do Dia
- Deliberação de requerimentos. Requerimento do
Deputado Aldir Cabral, solicitando a convocação do
Ministro de Estado da Justiça, Dr. José Gregori. Em
votação, foi aprovado. Requerimento do Deputado
Aldir Cabral, solicitando a convocação do Ministro de
Estado do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, General Alberto Mendes
Cardoso. O Deputado Duilio Pisaneschi, Vice-Llder
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Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da Liderança do Governo, solicitou a verificação de
do Relator. Encerramento: Nada mais havendo a tra- votação. Constatada a notória falta de quorum o Sr.
tar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e
às dezessete horas e onze minutos, convocando ou- dezoito minutos. E, para constar, eu, ,Heloisa Pe-
tra para a próxima quarta-feira, às dez horas. E, para drosa Diniz, Secretária, lavrei a presente Ata, que
constar, eu, Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, depois de lida e aprovada será assinada pelo Presi-
Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de apro- dente e encaminhada à publicação no Diário da Cê-
vada será assinada pelo Senhor Presidente e enca- mara dos Deputados, juntamente com as notas ta-
minhada à publicação no Diário da Cimara dos De- quigráficas.
putados. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho. O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rolim) -

Havendo número regimental, declaro aberta a presente
reunião, convocada para deliberar sobre os requeri
mentos apresentados nesta Comissão.

Devido à distribuição antecipada das cópias da
ata da 2QA reunião a todos os membros presentes, in
dago da necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rolim)
- Tem V. ExA a palavra.

O SR. DEPUTADO JORGE PINHEIRO - Sr.
Presidente, tendo sido distribulda a cópia da ata a to
dos os Srs. Deputados, solicito a dispensa da sua lei
tura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rolim)
- Dispensada a leitura da ata, coloco-a em discussão
e em votação. Os Srs. Deputados que a aprovam per
maneçam como se acham. (Pausa.)

A ata está aprovada.
Passo à votação dos requerimentos apresenta

dos e que estão sujeitos à deliberação do Plenário.
Requerimento do Deputado Aldir Cabral, solici

tando a convocação do Ministro de Estado da Justiça,
Dr. José Gregori. Em discussão. (Pausa.) Não haven
do quem queira discutir, passo à votação. Os Srs. De
putados que o aprovam permaneçam como estão.
(Pausa.) Aprovado o requerimento.

Requerimento de convocação...
O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI - Sr.

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rolim)

- Tem V. EX- a palavra.
O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI - Sr.

Presidente, solicito verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rolim)

- V. ExA pede, portanto, verificação de quorum em re
lação ao segundo requerimento?

O SR. DEPUTADO DUILIO PISANESCHI 
Não, em relação ao primeiro requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rolim)
- Ocorre que o primeiro requerimento já foi votado.
Faremos a verificação de quorum antes da votação
do segundo requerimento.

O SR. DEPUTADO CABO JÚLIO - Sr. Presi
dente, pela ordem.



I - Relatório

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

PARECER pA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

- parecer do Relator
- parecer reformulado
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

A presente proposição teve origem em um pro
jeto de íei de iniciativa do Deputado Eduardo Jorge
(PL na 5.315, de 1990), tendo sido aprovado na Câ
mara com um substitutivo apresentado pelo Deputa
do José Abrão à Comissão de Educação, Cultura e
Desporto desta Casa.

Enviado ao Senado Federal, foi examinado no
mérito pela Comissão de Educação, onde recebeu
emendas no prazo regimental. A Senadora Emllia
Fernandes, como relatora designada pela Comissão,
emitiu parecer favorável ao mesmo, com apresenta
ção de emenda (Parecer na 351/95).

Em 31 de agosto de 1995, o Senado Federal
aprovou, em revisão, com 2 (duas) emendas, o Proje
to de Lei da Câmara na 4, de 1995 (originalmente PL
na 5.315/90), tendo encaminhado à esta Casa Legis
lativa para apreciação na Comissão de Educação,
Cultura e Desporto.

Cumpre-nos, agora, por designação do Presi
dente desta Comissão, à elaboração do parecer às
emendas do Senado ao Projeto de Lei na 5.315-C, de

* PROJETO DE LEI Na 5.31S-E, DE 1990
(Do Sr. Eduardo Jorge)

Emendas do Senado Federal ao Pro
'.jeto de Lei n2 5.315-C, de 1990, que "dis
põe sobre o arquivamento e conservação
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O SR. DEPUTADO ALDIR CABRAL - Sr. Pre- de cópias de filmes cinematogrâficos, e
si~ente, V. ExA declarou que o primeiro requerimento dá outras providências; tendo pareceres:
fOI aprovado. da Comissã9 de Educação, Cultura e Des-

. O SR: P~ESIDEN~E (Deputado Marcos Rolim) porto, pela rejeição (Relator: Dep. Mauri-
- SIm, o primeIro requerimento está aprovado. . cio Requião); e da Comissão de Constitui-

O SR. DEPUTADO AL~I~ C~BRAL -:- P~eclsa- ção e Justiça e de Redação, pela constitu-
mos sab~r se o Dep.utado DUlho Plsaneschl vai man- cionalidade, juridicidade e técnica legisla-
ter o pedido de verificação de quorum.. tiva (Relator: Dep. José Dirceu).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rohm) A'
_ O Deputado Duilio Pisaneschi solicitou a verificação ( s ~omlssões d~ ~ducação,.Cultura
logo após a votação do primeiro requerimento. e Desporto, e de ConstItUIção e JustIça e de

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI _ Redação (art. 54».
Mas o primeiro requerimento está aprovado? * Projeto inicial publicado no DCN1 de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rolim) 16-9-95.
- Sim, o primeiro requerimento está aprovado. Ele foi
colocado em votaçao e foi aprovado.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI 
Mas eu pedi a verificação logo que V. Exll o anunciou,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rolim)
- Pois é, logo depois que eu anunciei. E há outros re
querimentos a serem colocados em votação.

O SR. DEPUTADO DUILlO PISANESCHI - Sr.
Presidente, parece-me que V. Exll nao nos deu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rolim)
- De fato, a Mesa votou com a presteza de quem está
há uma hora esperando pela abertura da reunião e
pela presença dos Srs. Deputados.

O SR. DEPUTADO DUILIO PISANESCHI - Sr.
Presidente, V. Exll nao nos deu tempo para falar.
Inclusive, eu estava conversando com o autor do re
querimento, a fim de compor a posição anunciada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rolim)
- Compreendo, Deputado Duilio Pisaneschi, mas a
votação foi feita e a Mesa anunciou o resultado.

Concedo a verificação de quorum antes de
prosseguirmos com a Ordem do Dia.

O SR. DEPUTADO CABO JÚLIO - Sr. Presi
dente, o requerimento está aprovado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Rolim)
- Está aprovado o primeiro requerimento.

Procedo à verificação de quorum. Há quantos
Deputados presentes? (Pausa.)

Não havendo quorum para prosseguirmos com
a votação, a Mesa encerra a presente reunião, antes

I •

convocando os Srs. Deputados para a próxima reu-
nião regimental.

Está encerrada a reunião.



PARECER REFORMULADO

I - Relatório

A presente proposição teve origem em um pro
jeto de lei de iniciativa do Deputado Eduardo Jorge
(PL nll 5.315, de 1990), tendo sido aprovado na Cê
mara com um substitutivo apresentado pelo Deputa
do José Abrão à Comissão de Educação, Cultura e
Desporto desta Casa.

Enviado ao Senado Federal, foi examinado no
mérito pela Comissão de Educação, onde recebeu
emendas no prazo regimental. A Senadora Emflia
Fernandes, como Relatora designada pela Comis
são, emitiu parecer favorável ao mesmo, com apre
sentação de emenda (Parecer nIl 351/95).

Em 31 de agosto de 1995, o Senado Federal
aprovou, em revisão, com 2 (duas) emendas, o Proje
to de Lei da Cêmara nll 4, de 1995 (originalmente PL
nll5.315/90), tendo encaminhado à esta Casa Legis
lativa para apreciação na Comissão de Educação,
Cultura e Desporto.

Cumpre-nos, agora, por designação do Presi
dente desta Comissão, à elaboração do parecer às
emendas do Senado ao Projeto de Lei nll 5.315-C, de
1990, que "dispõe sobre o arquivamento de cópias de
filmes cinematográficos e dá outras providências".

I: o relatório.

11 - Voto do Relator

Pioneiramente, a atual Constituição brasileira,
em seu art. 215, considerou que o Estado tem o dever
de garantir a todos o pleno exercrcio dos direitos cul
turais e acesso às fontes da cultura nacional, bem
como deve se constituir numa instência de incentivo e
valorização da produção artfstico-eultural.

Além de assegurar o acesso aos bens culturais
como direito de cidadania a todos os brasileiros, o le
gislador constituinte teve a sensibilidade polftica de
enquadrar como Patrimônio Cultural Brasileiro as
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1990, que "dispõe sobre o arquivamento de cópias de positadas é de responsabilidade do Poder Executivo
filmes cinematográficos, e dá outras providências". que, também, regulamentará esta Lei no prazo de 60

É o relatório. (sessenta) dias a partir de sua vigência.
Levando-se em consideração que a presente

proposição encontra .o devido respaldo le
gal-constitucional e por se constituir numa excelente
proposta de preservação e divulgação da produção
cinematográfica, já adotada em outros parses, emito
parecer favorável à emenda de nll 2, que suprime o
art. 3.11 e seu parágrafo único, renumerando-se os se
guintes e pela rejeição da emenda de nll 1, que supri
mia do art. 1Ado Projeto as expressões "ou estrangei
ras, exibidas no Brasil".

Sala da Comissão, 8 de novembro de 1995.
Deputado Maurfcio Requião, Relator.

11 - Voto do Relator

Pioneiramente, a atual Constituição brasileira,
em seu art. 215, considerou que o Estado tem o dever
de garantir a todos o pleno exercfcio dos direitos cul
turais e acesso às fontes da cultura nacional, bem
como deve se constituir numa instância de incentivo e
valorização da produção artlstico-eultural.

Além de assegurar o acesso aos bens culturais
como direito de cidadania a todos os brasileiros, o le
gislador constituinte teve a sensibilidade polftica de
enquadrar como Patrimônio Cultural Brasileiro as
obras e as criaçOes artfsticas (art. 16, incisos 11I e IV),
no qual se enquadram os filmes cinematográficos 
objeto de tutela dessa proposição.

Por sua vez, ao Poder Público, conforme precei
tua o art. 216, § 1", compete criar mecanismos e instru
mentos que promovam a proteção ea preservação des
ses bens culturais para as atuais e futuras geraçOes.

O objetivo deste projeto de lei é preservar a pro
dução cinematográfica, nacional ou estrangeira, exi
bida no Pafs, assegurando o direito dos autores de ar
quivarem cópias de seus filmes em cinematecas pú
blicas ou entidades credenciadas em atividades cul
turais, sem fins lucrativos, aserem determinadas pelo
Poder Executivo.

Determina, também, que as cópias dos filmes
só poderão ser exibidas pela própria cinemateca ou
entidade cultural, sem fins lucrativos, sendo proibida
a cobrança de ingressos. Caso seja cobrado ingres
so, contribuição de associados ou qualquer outra for
ma de pagamento indireto, os responsáveis pela exi
bição ficam sujeitos ao pagamento de direitos autora
is, conforme estabelece a Lei nIl 5.988/73.

O art. 3.11 prevê a obrigatoriedade do arquivamen
to de cópias das obras cinematográficas nacionais ou
em co-produção com outros palses, desde que te
nham recebido do Governo brasileiro financiamento,
total ou parcial, ou incentivos fiscais. Consideramos
que esse dispositivo se toma desnecessário, uma vez
que a chamada "Lei do Audiovisual" (Lei nA 8.685/93)
já regulamenta, em seu art. Bll, o depósito obrigatório na
Cinemateca brasileira de cópias dos filmes realizados
com recursos incentivados, indo, inclusive, mais além
ao submeter à obrigatoriedade as produçOes que rece
bam prêmio pecuniário proveniente do Governo. O pa
rágrafo único do referido art. Bll da Lei nll8.685193 prevê
a possibilidade de o depósito ser efetivado em arquivos
e cinematecas devidamente credenciadas.

O presente projeto ainda determina que a pre
servação das cópias das obras cinematográficas de-



I - Relatório

O presente projeto de lei tem por finalidade as
segurar aos autores o direito de arquivar, sob a custó
dia do Poder Executivo, cópias de suas obras cine
matográficas, nacionais ou estrangeiras, para exibi
ção em cinematecas públicas ou entidades credenci
adas em atividades culturais, sem fins lucrativos, fi
cando, porém, os responsáveis pela exibição sujeitos
ao pagamento de direitos autorais, na forma da Lei nll.
5.988, de 1973, caso seja cobrado ingresso ou qual
quer tipo de pagamento indireto.

Pretende, ainda, o projeto tornar obrigatório tal
arquivamento quando a obra cinematográfica, nacio
nal ou em co-produção com outros palses, forfinanci
ada total ou parcialmente com incentivos fiscais do
Governo brasileiro.

Aprovado na Câmara dos Deputados, foram-lhe
oferecidas duas emendas na Casa revisora: a primei
ra, incidente sobre o art. 111., suprime a expressão "ou
estrangeiras, exibidas no Brasil"; a segunda suprime
o art. 3o.e seu parágrafo único, sob a alegação de que
a matéria já está devidamente disciplinada na Lei nO.
8.685, de 1993 (art. 811.).

Retornando a proposição á Casa iniciadora com
base no art. 65 da Constituição Federal, a Comissão
de Educação, Cultura e Desporto rejeitou as emen
das, unanimemente, na reunião de 8 de novembro de
1995, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Maurício Requião.

t= o relatório.

11 - Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 111, alfnea a, do
Regimento Interno, compete a esta Comissão exami
naras emendas quanto à constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 1995.- De
putado Severiano Alves, Presidente - Deputado Mau
rício Requião, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanime
mente, pela rejeição das emendas oferecidas pelo Se
nado ao PL nIl 5.315-C/90, nos termos do parecer re
formulado do Relator, Deputado MaurIcio Requião.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Se
veriano Alves, Presidente; Femando Zuppo e Marisa
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obras e as criações artlsticas (art. 216, incisos 111 e Serrano, Vice-Presidentes; Ivandro Cunha Lima, Maurf-
IV). no qual se enquadram os filmes cinematográficos cio Requião, Pedro Wilson, Expedito Junior, Ricardo
- objeto de tutela dessa proposição. Barros, Silvio Torres, Ubiratan Aguiar, Eurico Miranda.

Por sua vez, ao Poder Público, conforme precei- Alvaro Valle. Adelson Salvador, Alexandre Santos, EIi-
tua o art. 216, § 111

, compete criar mecanismos e instru- as Abrahão, Augusto Nardes, Esther Grossi, Flávio
mentos que promovam a proteção ea preservação des- Ams, Osvaldo Biolchi, Nelson Marchezan, Ricardo
ses bens culturais para as atuais e futuras geraçOes. Gomyde, Wolney Queiroz, Lidia Quinan e Lindberg Fa-

O objetivo deste projeto de lei é preservar a pro- .
J nas.

dução cinematográfica, nacional ou estrangeira, exi-
bida no PaIs, assegurando odireito dos autores de ar
quivarem cópias de seus filmes em cinematecas pú
blicas ou entidades credenciadas em atividades cul
turais, sem fins lucrativos, a serem determinadas pelo
Poder Executivo.

Determina, também, que as cópias dos filmes só
poderão ser exibidas pela própria cinemateca ou enti
dade cultural, sem fins lucrativos, sendo proibida a co
brança de ingressos. Caso seja cobrado ingresso,
contribuição de associados ou qualquer outra forma de
pagamento indireto, os responsáveis pela exibição fi
cam sujeitos ao pagamento de direitos autorais, con
forme estabelece a Lei nA 5.988fi3.

O art. 311 prevê a obrigatoriedade do arquiva
mento de cópias das obras cinematográficas nacio
nais ou em co-produção com outros palses, desde
que tenham recebido do Governo brasileiro financia
mento, total ou parcial, ou incentivos fiscais.

O presente projeto ainda determina que a pre
servação das cópias das obras cinematográficas de
positadas é de responsabilidade do Poder Executivo
que, também, regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias a partir de sua vigência.

Levando-se em consideração que o projeto ori
ginai (PL nIl 5.315-C, de 1990) encontra o devido res
paldo legal-constitucional e por se constituir numa ex
celente proposta de preservação e divulgação da pro
dução cinematográfica, já adotada em outros palses,
emito parecer contrário às Emendas de nll 1, que su
prime do art. 1Ado projeto as expressões "ou estran
geiras, exibidas no Brasil" e a de nll 2, que suprime o
art. 3Ae seu parágrafo único.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 1995.
Deputado Maurício Requião, Relator.

111 - Parecer da Comissão
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COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NA 5.709/90

Nos tennos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputa·
dos, alterado pelo art. 111, I, da Resolução nA
10/91, o Sr. Presidente determinou a abertu
ra - e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 22-4-92, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissêo, 29 de abril de 1992. - Maria
Inês de Bessa Lins, Secretária.

*PROJETO DE LEI NIl5.709-B, DE 1990
(Do Senado Federal) PLS nA 406/89

Dispõe sobre a proibição da venda da
cola de sapateiro para menores de 18 anos
e dá outras providências; tendo pareceres:
da Comisslo de seguridade Social e Fami·
lia, pela aprovação deste e dos de nlIs
157/91, 404191, 2.175191 e 2.762192, com
substitutivo, com voto em separado do De
putado Arnaldo Faria de Sá (relatora: Dep.
Rita Camata); e da Comisslo de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidack e técnica legislati
va deste, dos de nDs 157/91, 404191,
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Quanto a esses aspectos, nada há a opor, por- 2.175191, 2.762192 e 3.247/97, apensados,
quanto estão obedecidos os preceitos relativos ao as- com emendas, e do Substitutivo da Comls-
sunto, em especial os pertinentes à iniciativa e à compe- são de Seguridade Social e FamOia, com
tência, que promanam dos arts. 61, caput, 23, inciso V, subemendas (relator: Dep. Dr. Rosinha).
24, incisos VII e IX, 215 e 216 da Constituição Federal. (Às Comissões de Seguridade Social e

Diante do exposto, votamos pela constituciona- Familia; e de Constituiçêo e Justiça e de
Iidade, juridicidade e boa técnica legislativa das Redação (art. 54»
emendas oferecidas pelo Senado Federal ao Projeto *Projeto inicial publicado no DCN de
de Lei nIl 5.315-D, de 1990. 13-9-90.

Sala da Comissêo, 9 de junho de 1999. - Depu- Projetos apensados: PL 15719 (OCN 1,
tado José Dirceu, Relator. de 19-3-91), PL 404191 (OCN 1, de

12-4-91), PL 2.175191 (OCN 1, de 21-2-92),
PL. 2.762192 (OCN 1, de 21-5-92) e PL
3.247197 (DCO de 7-8-97).

SUMARIO

PARECER DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE
LEI NIl5.315-C, DE 1990

111- Parecer da Comisslo

A Comissêo de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reuniêo ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa das emendas do Senado Federal
ao Projeto de Lei nIl 5.315-C/90, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado José Dirceu.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cezar Coelho - Presidente; Inaldo Leitao,
lédio Rosa e Ary Kara - VICe-Presidentes; André Benas
si, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gonçalves, Ju
tahy Junior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Coriolano Sa
les, Mendes Ribeiro Filho, Osmar 8erraglio, Júlio Delga
do, AntOnio carlos Konder Reis, Ciro Nogueira, Darci
Coelho, Jaime Martins, Ricardo Fiuza, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genorno, Marcelo Déda, waldir Pires,
Augusto Farias, Edmar Moreira, Femando Coruja, José
Roberto Batochio, José AntOnio Almeida, Sérgio Miran
da, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Nela Rodolfo, Mauro
Benevides, Udson Bandeira, José Ronaldo, Robson
Turna, Jair Bolsonaro e Bispo wanderval.

Sala da Comissêo, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
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" 1'D&UlI'i...prima pera obtcoÇao dI:! vários outros c~postos; XlLENO:: Liquido ineolor.
ti'ID c~~~do ao 40 toI-.o4"'eom tr6s .isOmer'OS_obtido na dcsti~ do carvao ou

'-alt' certiw'"~.. e--..-.so ·éâme,:,.solvcMié!T~ EJép,ricid ~lor; éoDi'chciro
canacteristico, obâclo._ dClstilaçilo do petróleo c do c::aI"\IGo, e usado como 9Olvente.

.. Foram apensIIdos ~lTO (04) oUlJOS Projeros de Lei. O de:: n°. 157191. de
autoria • ~~~~cd.a,. láilizaçao dos solventes benzeno, Xileoo
OU to)..eiIo na cOlll1'llilll8IP... "',...c9lá.cfe sapateiro" ,



li Ui!Uli 11 li
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oc.-ibui98oi:~;::e:-.::tc:.--==:::==~c:::.~~;Dt~
PL ne.. ,s.'!I'09B8.e ....PIl:a...a..o... ·1J57/!U ..·AOfWitJl~ ·2.,,1J?s5Bl-e2:.~~~..~~
mos do Sublltitutivo em anexo.

o CONGRESSO NACIONAL c:IccJeta:

Art. 1-. Fica poibida a veoda" • cenao ou"'6Ylfjttj.J.ili'j.*,aQila·~ii6
_ de idade" da "cola de _pateiro" e de pnxIutos simi1aJ'es que corrt:enb&m 1I01ven'leS vo
IA1loi-. como o 'tOIueno. o benzeno ou o xileno.

Art. 90. Revogam.-se .. disposiçOos em' contráíiO. '
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E"FAMfI..IA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 5.709/90

Maio de 2000

:·:~~~~~'~~~'!,:,~}.s '.~' etee; ~~z:enrb'rQ'>~ ~ 199!J.

;~~~
.:w:t:-·7'n~~·\"~~; ..~~ .. '.I .. ~" f" ;:

Deputado 10 PEREIRA
VIce-Presidente

no exerdclo da Preak:l6ncla
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o CONGRESSO NACIONAL decnata:

. --,. I;>,~ ~Q' •.•• "I4iijj".~••. J1~~\t
r-·'d-~J_.""'-=41.[~- ....~~~ .. '.@">.

IncuftIO na~J~1:'~&~:Jlr~~~:2;-:
~;Q78::._ ...~~ei~"Q!~d~P~J.uIJ)Q.~1980.

MIai•. ~ ~·t:.et-.M.•~~~~••~'1i~
,..,..."~fQ7Iii••Á~ef'R~.
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VOTO EM-UPARADO

Maio de 2000

o Projetà ele Lei S.709, de 1990~ brilhenitmDeDlc .relatado peJa
~ Rita C«m.... tem. CXJIQO objetivo proibir •~ caslo ou doaç&o de colas

industri.aia que COII1lenbam besUleno, xileDO ou tolumo • JDeI'iIIDIDS de 18 lIDOS. A ele foram
apensacJoI a. clemei-. ciIacSM aci"'lt, no mamo MDâcIo,~.. pnwcDdo reduç;Io do
pcrc:catuaI de tolUCllO, adiçIio de .......~ na Cõmwla c pmcediJIICMtos para
pann;"'" de um datas co1as..

Como a pDpria ac....... -ftIrin em lICU voto" o empI'08O destas
SlIbsdncias tom sido araveDHlllte ~ido, leDdo usaria· c:omo entorpecen_ por
cria.... por vc:3'a, JJ'ICIlC:'RS de dez IIDOL O risco de morte 110 CODIt8Nes em c:IeconeDcia
deste blbito.

Por oâc~ estnmbo • nao i:ncl..ao de csmaIte de tIIlha na

~~ veada. ceado ou cIoeçlo, uma vez que sua UJJira9Io pode ter' o mesmo
efeito entorpeceldD da cola. O picw ó que ele é vendido li.vnImente em~
f'arm6ciaa, araDda 1oja. • uma infinidade de esIIIbelecimcD.tos COIIlOI'Ciais. 510
COI'Jbecidoa c» reI.IdotI de: roubos em loj.. por lIIeI'IOIe8 que upiram o cama11e CID sacos
pIúticoL Convenbamos~ se dotado de podei' eatorpecente semelhante, nada mais
lóaioo de qUe iDçlul-1o 1ambCm neste diIoiplirwmcmto e lestd:cqpr sua vendapua evitar ao
m6ximo seu USO üepl.

.Acteditamos que esta meDÇIo exprasa dcwe constar da ementa e
do ccxpo elo Projeto em questAo.

Podem suqpr poDderaç&:s no sentido de qac • venda de esmalte
5eI'á dificultada e tm'DaIá a transeçlio COI1Ia'CiaI mais eompIicada, uma vez que esmaltes
~ muito mais consumídolI pela popu1açIo que as colas de sapete1ro. que tem uma
clientela Heita bem IDICDOS 1lUII'lCRJSL No enIaDtO. lUIda diminui a~ com a
saúde dos DOSII08 adoIellCCl1teS e crianças, quo devmn ser protcaidos • qualquer custo. A

iDcludo do eamahc de UJJhM neste Projeto 6 indi~. Por' c:s1e motivo, apn:seoto o
presente voto, com a S1IfJlNdo de somar o esmalte às subsdDcia. proibidas DO Substitutivo
~Rclatora.

Sal. da. Comisdo" em"· de ~ 1996.



I - Relatório

O projeto, ora aos cuidados deste relator, é ori
undo do Senado Federal e visa a proibir a venda da
cola de sapateiro para menores de dezoito anos (art.
1A), seja dispondo sobre a obrigatoriedade de aviso
de advertência na embalagem de produtos tais, seja
prevendo sanções para o caso de descumprimento
das normas que a proposição estabelece, nos termos
do inciso I do § 1.1ldo art. 12 da Lei n'l 6.36B, de21 de
outubro de 1976.

O art. 5JI do projeto constitui cláusula de revoga
çêo genérica.

Ao projeto foram apensos o PL n'l 157, de 1991,
o PL nA 2.175, de 1991, o PL nA 2.762, de 1992, e o
PL 3.247, de 1997.

A Comissão de Seguridade Social e Famllia
aprovou a proposiçao principal e seus apensos até
então juntados, os PLs 157/91, 404/91,2.175/91 e
2.762/92.

Chega em seguida o procedimento a esta Co
missao, onde se lança o presente parecer.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação examinar os projetos, quanto à consti
tucionalidade, à juridicidade e à técnica legislativa,
segundo o que dispõe a alfnea a do inciso 11I do Irt.
32 do Regimento Interno da Camara dos Deputa
dos.

No que toca ao PL nl 5.709, de 1990, esta re
lataria nao vislumbra eiva de inconstitucionalidade
ou de injuridicidade.

O art. 5Sl do projeto, sendo cláusula de revoga
çêo genérica, infringe as normas de técnica legislati
va e atropela o art. 9lI. da Lei Complementar nll. 95.
de 26 de fevereiro de 1998. Eis por que cabe, quan
to a esse aspecto, emenda supressiva.

O primeiro projeto apenso (PL nfl 157, de
1991), de autoria do Deputado InoCêncio de Olivei
ra, veda o uso dos solventes benzeno, xileno ou to
lueno na composição da chamada "cola de sapatei
ro". Trata-se também de projeto sem problemas, no
que conceme à constitucionalidade, à juridicidlde e
à técnica legislativa, salvo o seu art. 4ll que conltltul
cláusula de revogação genérica, devendo ser esta
suprimida.

Maio de 2000 DIÁRIO DA cAMARA OOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 27055

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E O Projeto de Lei n'l 404, de 1991, de autoria do
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO então Deputado Koyu lha também apresenta cláusu

la de revogação genérica (art. 7'l). O art. 5Ado projeto
estipula prazo para o exercfcio do poder regulamen
tar, oque é inconstitucional e infringe a Súmula da Ju
risprudência n'l 1 da CCJR.

O parágrafo único do art. 2Aé inconstitucional,
pois fere competência própria ao Poder Executivo,
atropelando, portanto, o art. 22 da Constituição Fe
deral. Cabe ao Executivo encontrar a sua solução
para que se implemente a lei.

O art. 4Acarece de sentido, vez que o art. 81
da Lei nA 8.069/90 apenas profbe a venda de deter
minadas substâncias, não estipulando sanções para
quem o fizer.

O PL apenso de nll. 2.175, de 1991, de autoria
da então Deputada Benedita da Silva, invade com
petência do Poder Executivo, em seu art. 42, pois dá
atribuição ao Ministério da Saúde, contrariando, de
maneira explfcita, a alfnea e do § 111 do art. 61 da
Constituição Federal, referente à criaçao, estrutura
ção e atribuições dos Ministérios e órgaos da Admi
nistração. Em verdade, segundo o que dispOem o
inciso 1/ do § 11 do art. 144 e o art. 200 da Constitui
ção. a competência para fiscalizar em tais matérias
é da Polfcia Federal e do Sistema Único de Saúde,
respectivamente. O art. 5Sl estipula prazo para o
exerclcio do poder regulamentar pelo Poder Executi
vo, o que caracteriza inconstitucionalidade já sumu
lada por esta Comissão.

O Irt. SI dlsp09 que a lei entrará em vigor na
data de sua publicac;lo, não dando tempo para a
Id8ptaçAo exigida, o que não é de boa técnica.

Por sua vez, o art. 72 do mesmo projeto é cláu
sula genérica de revogação de dispositivo, atrope
lando, desse modo, as prescriçOes da boa técnica
legislativa e da lei que dela cuida, a Lei Complemen
tar n1 95, de 26 de fevereiro de 1998.

O Projeto de Lei nA 2.762/92, também apenso,
de autoria do Deputado Max Rosenmann, tem vicio
de inconstitucionalidade, em seu art. 2l1., onde é co
metido prazo ao Poder Executivo para regulamentar
alei.

, '
Oart. 3A dispõe sobre avigência imediata da lei,

o que nAo se recomenda em tal caso.
O llltimo apenso, o Projeto de Lei na 3.247, de

1997. em seu art. 7A, ao dispor que a lei entraré Im vi
gor na data de sua publicação. infringe a boa técnica
legislativa, pois é necessário lapso temporal, para
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EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 42 do projeto.

EMENDA MODIFICATIVA

PROJETO DE LEI N1l404, DE 1991
(Do Sr. Koyu lha)

Dispôe sobre o uso da tolueno na
fabricação de colas, e dá outns provi·
dências.

PROJETO DE LEI NIl 404, DE 1991
(Do Sr. Koyu lha)

OlspOe sobre o uso da tolueno na fa·'
bricaçlo de colas e dá outras provld6nclas.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 412 do projeto a seguinte redaçAo:

"Art. 42 Caberá à Polrcia Federal e
ao Sistema Único de Saúde proceder à
fiscalização quanto ao cumprimento desta
lei."

sala da Comissão, 13 de outubro de 1999. - Depu
tado Dr. Rosinha, Relator.

Suprimam-se o parágrafo único do art. 211, e os
arts. 411, 511, e 711 do projeto.

sala da Comissão, 13 de outubro de 1999.- Depu
tado Dr. R06inha, Relator.

Renumere-se o art. 611 para art. 411, dando-Ihe a
seguinte redaçêo:

"Art. 411 Esta, lei en~rará em vigor cento
e vinte dias após a sua publicaçao.n

Sala da Comissão, 13 de outubro de 1999. 
Deputado Dr. Rosinha, Relator.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 1999. 
Deputado Dr. Rosinha, Relator.

PROJETO DE LEI NA2.17S, DE 1991
(Da S~ Benedita da Silva)

Dispõe sobre o controle e comercia·
Iização da cola de sapateiro cuja compo
sição quimica contenha solvente *base
do elemento quimico tolueno e do com·
posto fenólico.

PROJETO DE LEI NAS.709, DE 1990
(Do Senado Federal)

Dispõe sobre a proibição de ven
da de cola de sapateiro para menores
de dezoito anos, e dá outras providên
cias.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 511 do projeto.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 1999. 
Deputado Or. Rosinha, Relator.

PROJETO DE LEI N12 157, DE 1991
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Veda o uso dos solventes benzeno,
xileno ou tolueno na elaboração da cha·'
mada cola de sapateiro.

que as pessoas jurfdicas envolvidas possam adap- EMENDA SUPRESSIVA
tar-se à nova lei.

O art. 81l é clàusula de revogação genérica, o
que também, conforme já se reiterou aqui, não é de
boa técnica.

Quanto ao substitutivo da Comissão de Seguri
dade Social e Famllia, vê-se que é inconstitucional
em seus arts. 31l, 51l e 6ll., onde se invade competência
própria ao Poder Executivo.

Os arts. 812 e 9lI. infringem a boa técnica Legislati
va. O art. 812 dispõe que a lei terá vigência imediata
mente após a sua publicaçêo, não concedendo tem
po para que pessoas jurfdicas ou flsicas se adaptem
à nova situaçêo. O art. 91l é cláusula genérica de revo
gaçao de dispositivo, infringindo, portanto, a boa téc
nica e o art. 9lI. da Lei nl1 95, de 26 de fevereiro de
1998.

Ante o exposto, este relator vota pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Lei n12 5.709, de 1990, e de seu substi
tutivo, apresentado na Comissão de Seguridade
Social e Famflia, e dos Projetos apensos (o PL
157/91, o PL 404, de 1991, o PL 2.175/91, o PL
2.762/92, o PL 3.247, de 1997), desde que acolhi
das as respectivas emendas, corrigindo a técnica
legislativa e suprimindo vlcios de inconstitucionali
dade.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 1999. 
Deputado Dr. Rosinha, Relator.



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 27057

PROJETO DE LEI NA 2.175, DE 1991 "Art. 22 Esta lei entra em vigor cento e
(Da SrA. Benedita da Silva) vinte dias após a sua publicação.

Dispõe sobre o controle e comercia
lização da cola de sapateiro cuja compo
sição química contenha solvente à base
do elemento químico tolueno e do com
posto fenólico.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os arts. 511. e 711. do projeto.
Sala da Comissão, 13 de outubro de 1999. 

Deputado Dr. Rosinha, Relator.

PROJETO DE LEI NA 2.175, DE 1991
(Da SrA Benedita da Silva)

Dispõe sobre o controle e comerci
alização da cola de sapateiro cuja com
posição química contenha solvente à
base do elemento químico tolueno e do
composto fenólico.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 6A do projeto a seguinte redação,
renumerando-o para art. 411.

"Art. 42 Esta lei entrará em vigor cento
e vinte dias após a sua publicação."

Sala da Comissão, 13 de outubro de 1999. 
Deputado Dr. Rosinha, Relator.

PROJETO DE LEI NIl 2.762, DE 1992
(Do Sr. Max Rosenmann)

Díspõe sobre a produção de adesi
vos químicos de contato à base de borra
cha sintética ou natural e solvente aro
máticos.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 211. do projeto.
Sala da Comissão, 13 de outubro de 1999. - De

putado Dr. Rosinha, Relator.

PROJETO DE LEI NA 2.762, DE 1992
(Do Sr. Max Rosenmann)

Dispõe sobre a produção de adesivos
químicos de contato à base de borracha
sintéticàou natural e solvente aromáticos.

EMENDA

Dê-se nova redação ao art. 32 do pro
jeto, renumerando-o para art. 22:

Sala da Comissão, 13 de outubro de 1999. 
Deputado Dr. Rosinha, Relator.

PROJETO DE LEI NA 3.247, DE 1991
(Do Sr. Ciro Nogueira)

Dispõe sobre o controle da comerci
alização da cola de sapateiro e outros
produtos que contenham benzeno, tolue
no, xileno, clorofórmio e éter, e dá outras
providências.

EMENDA

Dê-se ao art. 611. do projeto a seguinte redação:

"Art. 6!! A fiscalização do cumprimento
desta lei será de responsabilidade do Siste
ma Único de Saúde e da Policia Federa!."

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado Dr.
Rosinha, Relator.

PROJETO DE LEI NA 3.247, DE 1991
(Do Sr. Ciro Nogueira)

Dispõe sobre o controle da comerci
alização da cola de sapateiro e outros
produtos que contenham benzeno, tolue
no, xileno, clorofórmio e éter e dá outras
providências.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 711. do projeto a seguinte redação:

"Art. 72 Esta lei entra em vigor noventa
dias após a sua publicação."

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Dr. Rosinha, Relator.

PROJETO DE LEI NA 3.247, DE 1991
(Do Sr. Ciro Nogueira)

Dispõe sobre o controle da comerci
alização da cola de sapateiro e outros
produtos que contenham benzeno, tolue
no, xileno, Clorofórmio e éter, e dá outras
providências. ,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 811 do projeto.
Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado

Dr. Rosinha, Relator.
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SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA

Dispõe sobre o controle da comerci- Dispõe sobre o controle da comercI-
alização da denominada "cola de sapatei- alização da denominada "cola de sapatei-
ro" e de produtos similares que conte- ro" e de produtos similares que conte-
nham solventes voláteis, como o tolue- nham solventes voláteis, como o tolue-
no, benzeno, ou xileno. no, benzeno, ou xileno.

SUBEMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 311 do Substitutivo a seguinte reda-
ção:

"Art. 3ll As pessoas jurldicas ou flsicas
que comercializem os produtos previstos
devem estar cadastradas junto ao órgão fe
deral competente ligado ao Sistema Único
de Saúde."

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Dr. Roslnha, Relator.

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA

Dlsp6e sobre o controle da comerci
alização da denominada "cola de sapatei
ro" e de produtos similares que conte
nham solventes voláteis, como o tolue
no, benzeno, ou xileno.

SUBEMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os arts. 511, 611 e gu do projeto, re
numerando-se os arts. 7fJ. e 8fJ., para 511 e 611, respecti
vamente.

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Dr. Roslnha, Relator.

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA

Dispõe sobre o controle da comerci
allzaçlo da denominada "cola de sapatei
ro" e de produtos similares que conte
nham solventes voláteis, como o tolue
no, benzeno, ou xileno.

SUBEMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação ao art. 811 do projeto, renu
merado para art. 611:

"Art. 62 Esta lei entra em vigor noventa
dias após a sua publicação."

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Dr. Roslnha, Relator.

SUBEMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 7fJ. do projeto, renumerado para art.
5!J., a seguinte redação:

"Art. 5º O descumprimento das dispo
sições desta lei sujeita o infrator, no que
couber, às Leis nll 6.368, de 21 de outubro
de 1976, nll 6.437, de 20 de agosto de 1977
e n1l 8.072 de 25 de julho de 1990."

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Dr. Rosinha, Relator.

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n1l 5.709/90, dos
de n°O 157/91, 404/91, 2.175/91,2.762/92 e 3.247/97,
apensados, com emendas, e do Substitutivo da Co
missão de Seguridade Social e Famllia, com sube
mendas, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Dr. Rosinha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente; Inaldo

Leitão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes;
André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernan
do Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson
Otoch, Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho,
Osmar Serraglio, Júlio Delgado, AntOnio Carlos
Konder Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Jaime
Martins, Ricardo Fiúza, Geraldo Magela, José Dir
ceu, José Genolno, Marcelo Déda, Waldir Pires,
Augusto Farias, Edmar Moreira, Fernando Coruja,
José Roberto Batochio, José AntOnio Almeida, Sér
gio Miranda, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Nela
Rodolfo, Mauro Benevides, Udson Bandeira, José
Ronaldo, Robson Tuma, Jair Bolsonaro e Bispo
Wanderval.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI NIl5.709, DE 1990

EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprima-se o art 511 do projeto.
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Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu- PROJETO DE LEI NIl 2.175, DE 1991
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR.
PROJETO DE LEI NIl157, DE 1991

EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprima-se o art 4$1 do projeto.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu

tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 404, DE 1991

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

NIl1

Suprimam-se o parágrafo único do art. 2.0, e os
arts. 4!l, 52 e 7A do projeto.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI N1l404, DE 1991

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

Nll2

Renumere-se, no projeto, o art. 61l para art 41l,

dando-lhe a seguinte redação:

fiArt. 42 Esta lei entrará em vigor cento
e vinte dias após a sua publicação."

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI N$12.175, DE 1991

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

NIl 1

Dê-se ao art. 4$1 do projeto a seguinte redação:

"Art. 42 Caberá à Policia Federal e ao
Sistema Único de Saúde proceder à fiscali
zação quanto ao cumprimento desta lei."

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI NIl2.175, DE 1991

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

N2 2

Suprimam-se os arts. 52 e 70. do projeto.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu

tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

NIl3

Dê-se ao art. 6.11 do projeto a seguinte redação,
renumerando-o para art. 4$1:

"Art. 4ª Esta lei entrará em vigor cento
e vinte dias após a sua publicação."

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI Nll 2.762, DE 1992

EMENDAS ADOTADAS - CCJR.

NO. 1

Suprima-se o art. 20. do projeto.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu

tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 2.762, DE 1992

EMENDAS ADOTADAS - CCJR.

N1l2

Dê-se nova redação ao art. 30. do projeto, renu
merando-o para art. 2Q

:

"Art. 22 Esta lei entra em vigor cento e
vinte dias após a sua publicação."

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI NIl3.247, DE 1991

EMENDAS ADOTADAS - CCJR.

NIl1

Dê-se ao art. 6$1 do projeto a seguinte redação:

"Art. 62 A fiscalização do cumprimento
desta lei será de responsabilidade do Siste
ma Único de Saúde e da Polfcia Federal."

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI N.II3.247, DE 1991

EMENDAS ADOTADAS - CCJR.

N1I.2

Dê-se ao art. 7$1 do projeto a seguinte redação:

"Art. 7º- Esta lei entra em vigor noventa
dias após a sua publicação."



SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

SUBEMENDAS ADOTADAS - CCJR.

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

IV- Na Comissêo de Constituiçêo e Justiça e de
Redação:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

N2 4

Dê-se a seguinte redação ao art 70. do projeto,
renumerando-o para art. 50.:

"Art. 511 O descumprimento das dispo
sições desta lei sujeita o infrator, no que
couber, às Leis nOs 6.368, de 21 de outubro
de 1976, 6.437, de 20 de agosto de 1977, e
8.072, de 25 de julho de 1990."

Sala da Comissêo, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

1- Projeto Inicial
11 - Emenda do Senado
11I - Na Comissêo de Educação, Cultura e Des

porto:

PROJETO DE LEI N2 1.323-E, DE 1991

Emenda do Senado Federal ao Projeto de Lei nA
1.323-C, de 1991, que "institui a Residência Odonto
lógica, cria a Comissêo Nacional de Residência
Odontológica e determina outras providências"; tendo
pareceres: da Comissêo de Educação, Cultura e Des
porto pela aprovação; e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa (Relator: Deputado Fer
nando Coruja).

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54)}.

SUBSTITUTIVO DA COMISÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

SUBEMENDAS ADOTADAS - CCJR.

NR1

PROJETO DE LEI N2 3.247, DE 1991

EMENDAS ADOTADAS - CCJR.

Dê-se ao art 32 do substitutivo a seguinte reda-
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Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu- "Art. 62 Esta lei entra em vigor noventa
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente. dias após a sua publicação."

Sala da Comissêo, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

ção:

N2 3

Suprima-se o art. 82 do projeto.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu

tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

"Art. 3.2 As pessoas jurfdicas ou ffsicas
que comercializem os produtos previstos
devem estar cadastradas junto ao órgão fe
deral competente ligado ao Sistema Único
de Saúde. 11

Sala da Comissêo, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

SUBEMENDAS ADOTADAS - CCJR.

N2 2

Suprimam-se os arts. &l, 6Ae 9ll do projeto, re
numerando-se os arts. 70. e 80., para 52 e 6ll, respecti
vamente.

Sala da Comissêo, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

SUBEMENDAS ADOTADAS - CCJR.

NO. 3

Dê-se a seguinte redação ao art. 80. do projeto,
renumerando-o para art. 60.:
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:
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Art. la - Ficam criadas, nos temos desta lei, a

hsiclência Odont61óg::.ca e a Comi:.ssão Nacional de R881dênc.i.a

Odantol6gica.

Art. 2° - Bstendem-se, no que couber, à 'R&si.d.ência

Odontológica e aos ódont61ogQs res~dentes, as disposições conti

das na Lei nO 6.932, de 7 de' julho"da 1981.

Art. 3 0
- A Comissi.o Nacional de Res1dincia Odon

tológica será OJ:'iada nOB mesmo l1'.oldes a com a. Irasmas atri

bUições da Comi.sAo Naoional de Resl.d.ênaia Médica, constantes do

Decreto na 80.281~ de 5 de setembro de 1917.

Art.. 4 0 - Esta lei seri regulamentacla pelo PodeI:'

Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 5° - Esta lei entra em, vigot na data de sua

publicação.

Art. 6° - Revogam-se ... disposiçêQt em contrário.

CÂMMA DOS DEPtr'l de aqcsto de 1995.

izé./ ,/'
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Emencla do Senado Federal ao Projeto de Lei da
Cimara nD 102, de 199.5 (pL nD 1.323, de 1991,
na Casa de Origem), que "institui a R.esidêocia
Odontológica, cria a ComissIo Naciooal de
Residência OdOntológica e· determina outras
pl'ovid&lcias".

Emenda D· 1
(Correspoade à Emenda o· 1- PIea'rio)

Suprima-le () art. 38 e~-se os demais..

Senado FClderal, em:;"6 de fevereiro de 1997

Maio de 2000

"LEGISLAÇÃO crrADAANEXADA nLA
COORDENAÇÃO DE'T.STUDOS LEGISLATIVOS"

LEI NG 6.932 DE 07 DE JULHO DE 1981

DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES "00
MÉDICO RESIDENTE, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS.

Art. 10 - A Residência Médica constitui modalidade-de ensino
de pós puaçlo, destinada a médicos, sob a fonna de cursos de es
pccializ.açlo, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando
sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou nIo,
sob a orientaçlo de profissionais médicos de elevada qualificação éti
ca e profissional.

§ l° - Ás instituições de saúde de que trata este ,artigo somente
pócleiiO oferecer programas de Residência Médica depois de creden
ciada pela Comisslo Nacional de Residência Médica.

§ '1! • É vedádo o úso da expressão "residência médica" para.
designar -qualquer programa de treinamento médico 'qúe não tenha"
sido aprovado pela Comisslo Nacional de'Residência Médica.
...................................................................................................................
....", -. __ _ ~_.. ~~ ---

DECRETO NO 80.281 DE.OS DE SETEMBRO DE 1977

REGULAMENTA·A RESID~NCIA MÉDI
CA, CRIA. A COMISSÃO NACIONAL DE
RE~IDaNCIA MÉDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS.

Art.. 1° ~. A R..~~d!ncia ~ Medicin~, ~stitui modalidade do
ensino de'~ desm.ta a médi~.so~ a fonna de curso de
especializaçlo, caracteíizada Por treiBamento em serviço, em regimc
de ded.icaçlo exclusiva; funcioitando em Instituições de saúde, univer·
sitárias ou nlo, sob a orientaÇão de~ profissionais médicos de elevada
qualificaçlo ética e profissional. -

§ 1° - Os programas de Residência serlio desenvolvidos, prefc
rencialmente, em uma das seguintes 6reas:
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• Clínica Médica;
• Cirurgia Geral;
• Pediatria;
• Obstetricia e Ginecologia; e
• Medicina Preventiva ou Social.

§ 2° • Os programas de Residência terão a duração mfnima de 1
(um) ano~ correspondendo ao mínimo de 1.800 (hum mil e oitocentas:
horas de atividade.

§ 3° • Além do treinamento em serviço~ os programas de' Resi·
dência compreenderão um mínimo de 4 (quatro) horas semanais de
atividades sob a forma de sessões de atualização. seminários~ COITCla·
ções c1f~ico-pato16gicas ou, outras. sempre. com a participação atiw
dos aiuno~. ' .
........................, .
.................................................................................................................

SINOPSE

Projeto de Lei da Cimara. nO 102, de 1995
(pL nO 1.323, de 1991, na origem)

In$titui a Resid&cia Odontológica. cria •
Comisslo Nacional de Residal1cia
Odontológica e detmDina OIÚI'II
providencias.

Apresentado pelo Deputado Álvaro Valle

Lido DO expediente da Sessão de 2518195, e publicado no DCN (Se9io D) de 26/8/95.
Despachado i Comissão de Assuntos Sociais.
Em 1512196, leitura do Parecer n° 36196-CAS, relatado pelo Senador DeDo Parp,
favorável ao. projeto. Abertura de prazo durante S diu úteiS, a fim de ~bcIr

emendas, nos tennos do art. 235, fi. "d", do Regimento Interno.
Em 2912196, a Plesidência comunic" ao Plepário o~o do~~apesen~o
de emendas ao projeto,endo que ao mesmo Dlo foi ofcIecida ~dIs. : .
Em 2613196. anunciada a matéria, é lido o Requerimento nO 28'196. do Senador JIdér
BarbaJho, solicitando que o projeto seja examinado pela Comissio de Educaçlo. A
seguir, é lido O Requerimento nO 286196, do Senador losé Eduardo Dutta, solicitando o
adilrncnto da discussão do projeto, para exame da Comisslo de Educaçio. Aprovado o
Requerimento nO 28:5196, ficando prejudicado O Requerimento nO 286/96. ACE.
Em 21/11196, anunciada a matéria, é proferido pelo Senador Valmir Campelo, Relator
designado, parecer de plenário em substituiçao à CE., favorável 10 projeto com •
Emenda n° I-PLEN, que ofereçe. A matéria é Ietirada do ordem do dia pata,~
íntcI1tfcio tegimental.
Em 25/2/91, discusslo eDee.rrada, sem debates. .Aprovados o projeto e a enseada. Á
COm. para redaçio final. Leitura do Parecer nO 68197-CDlR (Relator SeDador Lúdio
Coelho), oferecendo a redaçlo final da emenda do Senado Federal ao projeto.
Aprovada, nos 1ImDos do Requerimento nO 150197. do ScDador Valmir Campelo, do
~a de publicaçlo, lido e aprovado nesta oportunidade. ,. O;' qJ.
À Ctmara dosD~s com o Oficio $FIN"... J8'"0. JA,;/..I:) - -
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Oficio nCt
) ro (SF)

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Primeiro..sccretário,

Maio de 2000

Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal
aprovou. em revisio, com emenda, o Projeto de Lei da Câmara n° 102~ de 1995
(PL nO 1.323, de 1991. nessa Casa), que "'institui a Residência Odontológica, cria a
Comisslo Nacional de Residência Odontológica c determina outras providências".

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os autógrafos
referentes à emenda em apreço, bem como: em devoJução, um da proposiçio
primitiva.

Atenciosamente,

Senado Federal, em J (;, de fevereiro de !997

Senadora 'EM11i!l\ F'E~:A}qDBS

pri~eirc Secretário, em exerc!cio

A S.Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
00. ~cCrel8rioda Cimara dos Deputados
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

1- Relatório

Nos termos do art. 65, parágrafo único, da
Constituição Federal, volta a esta Casa o Projeto de
Lei nll. 1.323-C, de 1991, que "institui a Residência
Odontológica, cria a Comissão de Residência Odon
tológica e determina outras providências". A matéria
foi aprovada no Senado, em revisão, com emenda, vi
sando à supressão do art. 311. e a renumeração dos de
mais.

Conforme o'art, 123 do Regimento Interno e por
despacho da Mesa, 'cabe a esta Comissão opinar so
bre o mérito da emenda.

É o relatório.

lí - Voto do Relator

O art. 311., cuja supressão o Senado Federal
propõe, estabelece que a Comissão Nacional de
Residência, cuja criação é prevista no art. 111., terá a
estrutura e as atribuições da Comissão Nacional de
Residência Médica, constantes do Decreto n1l 80.281,
de 5 de setembro de 1977. Note-se que o Decreto
regulamenta a Lei nll 6.932, de 7 de julho de 1981,
que dispõe sobre a Residência Médica. Logo a se
guir, porém, no art. 411, preceitua-se que a Lei da Re
sidência Odontológica será regulamentada em ins
trumento normativo próprio. Por conseguinte, man
ter o Projeto de Lei nIl.1.323-C, de 1991, em sua for
ma original é colocar o Poder Executivo diante do
fato consumado de uma regulamentação já pronta,
preexistente à própria lei. Aparte a questão da juri
dicidade, esse cerceamento de competência pri
vativa não interessa, no mérito, à Residência
Odontológica, que deve ter regulamentação espe
cifica.

O voto é pela aprovação da emenda do Senado.

Sala da Comissão, 7 de junho de 1997. - Depu
tado Pedro Yves, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unani-
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memente, pela aprovação do PL. nll. 1.323-0/91, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Pedro Yves.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Severiano Alves, Presidente; Esther Grossi e Mauri
cio Requião, Vice-Presidentes; José Unhares, Ade
mir Cunha, Pedro Wilson, Pedro Yves, Mário de Oli
veira, Ademir Lucas, Paulo Cordeiro, Cláudio Cha
ves, Edinho Araújo, Marcus Vicente, Djalma de Alme
ida Cezar, Itamar Serpa, Padre Roque, Oswaldo So
ler, Alexadre Santos, Gonzaga Patriota, Álvaro Valle,
Flávio Ams, Wolney Queiroz, Marisa Serrano, 0010
res Nunes, Costa Ferreira, Maria Elvira e Expedito Jú
nior.

Sala da Comissão, 4 de junho de 1997. - Depu
tado Severiano Alves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei n1l 1.323-D, de 1991, institui a
Residência Odontológica e a Comissão Nacional de
Residência Odontológica. Tendo sido aprovado na
Câmara dos Deputados, foi encaminhado ao Senado
Federal, que o aprovou com a emenda supressiva ao
seu art. 311 e a renumeração dos demais.

Voltando a esta Câmara dos Deputados, a ma
téria foi submetida à análise da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados,
que a aprovou, unanimemente, nos termos do pare
cer do relator, o ilustre Deputado Pedro Ives.

Chega, em seguida, a proposição a esta Comis
são, onde se lança o presente parecer.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela allnea a do inciso \I do art. 32 do Regi
mento Interno da Casa, examinar os projetos, quanto
à constitucionalidade, à juridicidade e à técnica legis
lativa.

No presente momento, cabe a esta Comissão
examinar, tão-somente, a emenda supressivà apro
vada no Senado Federal, vez que o projeto Já tinha



PARECER DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

SUMARIO

PARECER DA COMISSÃO DE
AGRICULTURA E POLfTICA RURAL

- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO

E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- emenda apresentada na Comissao
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

Dispõe, com fundamento no inciso
VIII do artigo 23 da Constituição Federal,
sobre a obrigatoriedade de órgAos e enti
dades da administração pllblica federal
realizarem suas compras na Companhia
Nacional de Abastecimento - CNA, e dã

*PROJETO DE LEI NIl1.955- C, DE 1991
(do Senado Federal)

PLS NQ 14/91
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sido aprovado anteriormente pela Cêmara dos Depu- outras providências; tendo pareceres:
tados. da Comissão de Agricultura e Polftica

A citada emenda é constitucional e jurídica. Não Rur~l, pela apr?vação deste, com subs-
'00 ta bé' eçõ d técn' I . I ti d titutlvo e, parcialmente a emenda apre-

eXI m m mcorr es e lca eglS a va e e re- sentada na Comissão (Relator: Deputa-
dação. do Beto Lélis); da Comissão de Finan-

Ante o exposto, esta relataria vota pela constituci- ças e Tributação, pela adequação finan-
onalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da ceira e orçamentãria deste, e do substl-
Emenda do Senado ao Projeto de Lei na 1.323-C, de tutivo adotado pela Comissão de Agri-
1991. cultura e Política Rural (Relator: Depu-

Sala da Comissão 17 de junho de 1999. _ De- tado Augusto Viveiros); e da Comissão
putado Fernando Coruja Relator. de C~nstituiÇão~ Jus~iça e de ~edaç~o,

, pela inconstitucionalidade e Injuridlcl-
111 - Parecer da Comissão dade deste e do substitutivo da Comis

são de Agricultura e Política Rural (Re
lator: Deputado Roland Lavigne).

(Às Comissões de Agricultura e PoUti
ca Rural; de Finanças e Tribulação (Art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Reação 
art. 24,11)

"Projeto inicial publicado no DCD de 26-10-91

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da Emenda do Senado Federal
ao Projeto de Lei nll 1.323-C/91, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho, Presidente; Inaldo lei
tão, Jédio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes; André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon
çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch,
Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serra
glio, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Ciro
Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Ricardo Fiú
za, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno, Mar
celo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Edmar Mo
reira, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José
AntOnio Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Nela Rodolfo, Mauro Benevides, Udson
Bandeira, José Ronaldo, Robson Tuma, Jair Bolsona
ro e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 3 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.
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Art. 42 As condições operacionais em que se fa-
EMENDA SUBSTITUTIVA NQ 1/95 rão os fornecimentos serão estipulados em convênios

celebrados entre as partes, respeitada a legislação

PROJETO DE LEI NS! 1.955/91 em vigor.
Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL Art.6º- Revogam- se as disposições em contrá-

- Deputado José Fritsch, PT - SC.

Dê- se ao PL nQ1.955/91, a seguinte redação a:

Art. 1Q Os órgãos e entidades da administração
publica federal direta, indireta e fundacional bem
como os governos estaduais e municipais, responsá
veis pelo desenvolvimento de programas sociais de
distribuição subsidiada ou gratuita de alimento, farão
suas compras dos referidos alimentos na Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB e Associação
de Pequenos Produtores Rurais - APPR, em cada
unidade da Federação.

§ 1Q Semestralmente, os órgãos e entidades
referidas no caput deste artigo deverão enviar à
Conab e APPR suas respectivas programações fí
sicas e financeiras de compras, de modo a permi
tir o planejamento global dos fornecimentos a car
go da citada Companhia e Associaçôes, podendo
ser firmados convênios com Estados e Municípi
os.

§ 22 As programações de compras referidas no
parágrafo anterior deverão ser elaboradas em conso
nância com as dotações orçamentárias para a finali
dade e com a efetiva disponibilidade dos recursos, de
modo a não comprometer o atendimento destes e dos
demais programas sociais.

Art. 22 O suprimento dos programas sociais de
distribuição subsidiada ou gratuita, far-se-á, prioritari
amente, a partir dos estoques governamentais dispo
níveis para o abastecimento interno.

Art. 32 O fornecimento, pela Conab e APPR, aos
diversos órgãos e programas reservará os parâme
tros do mercado, consideradas todas as variáveis:
preço, prazo, qualidade, marca/tipo, condição
CIF/FOB, entre outras.

rio.

Justificação

O art. 179 da Constituição Federal enfatiza na
nossa Lei Maior a necessidade da União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios a dispensarem tra
tamento especial às microempresas e às empresas
de pequeno porte.

Sabemos que medidas como esta estimulam a
produção e a organização dos pequenos agricultores,
permitindo que os produtos cheguem mais barato ao
poder público e às centenas de pessoas beneficiadas
por estes programas sociais.

Sala das Sessões, 17 de março de 1995.

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DEEMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.955191

Nos termos do art. 119, caput, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presiden
te determinou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para a apresenta
ção de emendas, a partir de 10-3-95, por cinca ses
sões. Esgotado o prazo, foi apresentada uma emenda
ao projeto.

Sala da Comissão, em 20 de março de 1995. 
Moizes Lobo da Cunha, Secretário.
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TEa.'tlO DE RECEJlMINTO DE EMENDAS

.-o.IETO DE LI! N" J.t5!191

Nos termos do art. 119. caput.l. do ReiPmenlo Interno da CArnara dos
DeputadoI. o Sr. Prcsidlllt. determinou a abertura • e di1llllpçJo na Ordem do Dia
du CClIIIÍMG4lI- de prazo t*llpI'lIHl1t1Çio de emendai, a partir de 10.03.95. por
ciDco ...... Esaotado o~ foi apmentada l1l1I& emenda ao projeto.

Sala da ComilÃO. em 20 de InatÇO de 1995.

PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLiTICA RURAL

1·IIEIATÓRlO

Dttemlina o projeto l1li tpipafe que OI órJIIOI e ClIlídadn da
adminilUlÇlo pUblica redenl dirllJ. indirlla e fillIdaA:loclII I'IIpOllItveis pelo
elelfftVOlI.ilMllto ele prtlJlrlmll sociais de dilln'buiçlo subIid.. ou ,riIuila ele a1illMlltOl
!Içam lUIS '0l1lPf1l refmnl. lOS producot • _ díItribIIiiIOIlW ClIfIPIIIIIia NIlCiona1
de AbullCÚlllnlo. I qual. para iuo. lançará llIID. ~~. doi ftloqtIllI

JllMflIIIIlIIIt dilpollÍllcil para o IbaucilllllllO lllla1lo.

EsubIIeee, lIIIÍlÍIII, q\llaquells /lrpoe.1lIIióIdes dI'm&o lIMar
i Companbll Nacional de AbutccilllllltO prIlIlIIIIlIÇ6e 1lsica1 e lInaoceim tias Comprll,

dC\oidanlent. compalibillz&du com 11 dotaç6ts orçamellflriu ele modo a n&o
comprometer o Iltndill\ClllO doi proJOlllllIOCÍlÍl que sejam opcracionIllIId por IIjlllla

CompI1Ihia.
Fillllmenlt ma oP L 1 95~. da 1991. que o,eferido

~ llbltl'\'lIfÍ os par1melros do merçIlIo (preço. prIfO. qualidade. llIICCIitipo.
condiçio CIFIFOB. entre OUlflll). btm como que 11 condiç6a operICÍOIlIll1nt que ele SI

làri mio estipuladas em eollYMiOI ctItbradOIBlIJ'I. Jllftel.

N-. Case • PropoeioIo ti dlttribulda • .. CcmiIiIlM""b
CClIlliIIGII IhF'~ • TributaçIo • di COIIIIíIuiçIo e~ e di AMIcIo !lo Ipdb
~ •~ Ilaenoelra ou~ e i _m'cloallidllde 011 jurídil:idadI da
l'IlIlirla, 1'IIpIClI-.

N-.CoIeiiado. 110 pruo~ ti i pt'llpOIÍÇIO _ ..

..... lIlII lUbItítlllivo, do nobre De!NIado JOSE FlITSCH qlIt, lIínt di alpu
~ lIdacioMis , di ticlâca \IPkiM. ptllpB& que'" órJIOI e
lItidIdIe da lIImiIIiItrIçIo \IÍlbII!& 1Ideral.. OI aover- ntaduIiI e llUIicipia pol!IIDI

raIizlIt 111M~ COIIII~ 11&~ lUbIldiad& ou IfIl\llfIIIt~
IMlbemjullfo I~dI~ l'rodtaIoNI KInít.

.. -~ ,"..............
li. \'OTO DO RELATOR

Objetiva o P.L,~ 1955191~ lIlIÍCIr racioIlIÍidadl1III CIllIJlI1f
que ÓI)IOI. tntIdIdM da~ plibIica I'NIr1l__'quIIIdodaj~
de~ lOCIaia di cilItrIluIçIb 1lIbIidlIIdll'Oll ......~. Proeun pruttlt
nIo lá l'IpI\eridadI.oportunicIà I trIlIIpIrtada ao~ cIoleiMro&~
qUllllO _ pt'OJIIIIlIÇIo lIIIlI lIelUf& • eftçiInle da CompuIia NIcionaI di

AbutlCimeo • CONAS. aWm de lIllI nobre UIO doa etloqllll~ QuInto a
- U!*l0l1 altamclltl meritoria a~

0c0lf'. ~o. que'lqUf1es prCJlP'lll1ll esllo haje oparando
daIcentraJiudam.. trIDIftIiDdo PIFlI O'~. ; Municlpiot • mpotIII!liIi4Id de

Maio de 2000
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operá-los. O que é muito bom. Desta forma a abrangencia da proposição. na medida em
que só vi.u:ula órgios da administraçlo pública federal. pode ser bastante reduzida. Nesta
linha entende·se a preocupaçio do ilustre Deputado JOSÉ flUTSCH em induir no projeto
em estudo igual obrigatoriedade para aquelas unidades federativas. Este dispositivo.
todavia; incorre. salvo melhor juizo. em flagrante inconstitucionalidade.

Á inclusio de associações de pequenos produtores Nt ·ir. como
fomeçedoras de alimentos para o uso naqueles programas e elogiável Aliàs a

de5':entralinçio <lu compras efetuadas no ~jO dos programas sociais deve estar

contribuúldo para a viabiliuçlo da agricultura familiar e para a própria dinImizaçao de
pequenas qroindústriu e do comércio local no interior do Pais.

A detcrminaçlo contida na proposiç1o em epígrafe pode vir a
padecer, porém, de pouco carãter pratico tendo em vista o caràter centralizado da
administraçlo llÚblica federal e a legislaçlo a que estio subm;etidas suu transações

comerciaiJ • pouco adequados, infelizmente. à capilaridade • ao tamanho e à natureza
juridica dlquelu 'f'onna. auoc:iativu. Sob a ótiea'especifica desta Comissio. entretanto,

nID tenho como rejeitar o "rojeto oriundo da SeNdo Federal .
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Por todos os argúmentos acima apresentado.. voto pela

.prov_ do P.L tl- 1955, de 1991. (la forma de um. substitutivo o qui acompaaba

_ulto de perto o oterkiclo pelo ilustre Deputado Jost FlUTSCJL

Solicito. ademais. que o Presidente da CAPR rcqueiB, na. forma
do Art. 41. inciso xx. do Regimento Interno da Càmara dos Deputados, ao Presidente da

Cua. diStiibuiçlo da proposiçlO tailto ã Comi"'de Seguridade Social e família a quem
compele assuntos relativos à assistência SOI...,at, alimentaçlo e nutrlçio e • portanto. os
PI'OJl'll1lU sociais de dismbuiçlo de alimentos, quanto i Comissio de Trabalho.
Ac!minisu&çlo e Serviço Público, a quem são atribuídas matérias referentes ao direito
administrativo em geral, inclusive aquelas decorrente5 da Lei N° S. 6 de 21 de junho de

~

1993. com as modificações'feito pela Lei NO 8.883. de e ju e 1 que institui
norma para 6citaçC5es e contratos na Administraçio Pübli

Sala das Reuniões,

DeputadoB
REL.A[TOR

I
SI,JBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

I Dispõe. com fundamento no inciso VIII do
ani~o 23 da Constituiçlo Federal,.. sobre a
obngatoriedade dé' órdc!5 e entidadeJ da
adrninistraçio pública redcral rfJl\lizarem suas
compras na Companhia Nacional de Abwecimento
- CO~AB e di outrU prüvid~iu.

oCongresso Nacional decreta:

Art. 10 Os órglos e entidides da lUiministraçlo pública Federal
direta, indireta e fundacional, responsaveis pelo desenvolvinUll1to de progrll1W sociais de
distribuiçlo .sublidiada ou gratuita de alimentos, fll'iO III cortlpru dos referidos alimentos,
-quando- nlo: tiver~ transferido esta atribuiçio para O! EstadOS e Municípios. 1\1
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Companhia Nacional de Abastecimento ~ CONAS • ~ APoci&ç6el de Pequenos
Produtores RullÍl- APPRs •em cada Unidade da FedetIçio.
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§ l- Stmatralmela. OI ôrIIOI e lfttidIdeI referidos no captlt
deste aniSO enviarlo. em cada UIIidade da FeOerIçIo. â CONAB ... ,As1Ociaç6es de
Pequenos ProdutOrU RuniI. IUII J'tII)ICtivu proatamI06eI ftJicu c tinanceim ele
compru. ele modo a permitir o pIauIjamInto~ doi~ a carao da citada
Companhia edu~ poclenc1o ser firmIdo~ com EstIdol oMuniçipiol.

I r Aspro~ de compru referidu no~9. anteriçr .

deveria ser e1abortdas em~. com u doCIç6a~ para a finalidade •
com a efetiva dispoaibilidade dos recutIOL de modo a .,m comprometer o atendimento
destes e dos demais proaramu sociais•.

An. ·3- O. CorMcimInto. pila ~NAB e pI.Ias AJIociaç6eJ ~.

PlqUlllOl ProdutOl'el Rurais, 101 divenoI6rJIOI • pRlIJIIIIIlI ...... uivo diIpositivo
lep1 em contrírio. os partmeuos do mercado, COMidInIdu tcdu as Vlriáveis: preço,
pruo, qllll__ ftIIfCIItipo, coactiçIo ClFIfOB, ... outras.

ArtI4-. ,,-. COIMIic6II operICÍC}aIÍI. em que. .. ftr.Io OI
t'omecimaJtos Ido 1ltipulld0l _ COIl'YtioI ceiIbndoI enue u pulei. respeitada a

Jeaj"açlo em vip.

90 (1lOYCIU) dia

Art. ,..~udíIpoIiç6aem~.

~üC_ ! I~'J
./ I:..-'~ . ~ J ..... 

Deputado seio~ "-
~

COMISSÃO.Dl AGBlCULTURA .I JIOI.trtg lWB4L

TERMO DE IlICEBIMINTO~! EMENDAS

PROJETO DI LEllIP 1.f5M1

Nos tennos do art. 119, caput lI, do Regimento Interno da Cinw'& dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura· e diwlpçlo Dá Ordem do Dia
~ Comissões - de prazo para~ de emendas. ia partir de 06.04.95, por
cmco sessões. Esgotado o prazo, DIb fói recebida emenda ao substitutivo.

Sala da Comissão, em 18 de abril de 1995.
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III-PARECER DA COMISSÃO
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A Comissão de Agri(:ultura e Política Rural. em Reunião Ordinãria realizada
hoje. aprovou. unanimemente, com substituti\o. o Projeto de Lei n° 1.955;91 e,
parcialmente, a emenda apresentada na Comissão. \lOS tellnos do parecer do
Relator. .

Estiveram presentes qs Senhores Deputados:

Alcides Modesto - Presidente. José Fritsch e Júlio César - Viée-Presidentes,
Adauto Pereira, Carlos Melles, Hugo Rodrig.ues da ClInha. João Ribeiro. José
Borba, José Rocha, Mendollça Fitho. André PlIccinclli. Al1nando Costa. José Alde
mir, OreiRo Gonçalves, Silas Brasileiro, Teté Bezerra. Valdir Colatto. Antônio
Aureliano Eduardo Barbosa. Elias Murad, Anh,aldo Vale. Hugo Biehl. Roberto
Balestra, Adâo Pretto, Domingos Dutra. Padre Roque, Augustinho Freitas, Dilceu
Sperafico. Romel Anisio. Luiz Dumo, Odílio Balbinotti. Adelson Salvador,. B"et~
Ulis, Nelson Meurer, Luis Barbosa e. ainda. Wilson Branco. Herculano Anghmem,
Fernando Ferro, João Maia e José Coilnbra..

Sala da Comissâo. em 21 de junho de 1995.

~4 !ltoA::;
Deputado At,IDE\S ~fOOES\rO

idedtf i'
i I "-

. Depu" ,L~j[J'-'j
Re7;o:\

çQM!I§Ag Ri AGRICULTURA i PQljDCA RURAL

.PROJETO DE LEI N° 1.955, DE 1991.

"ClspOe. com fundamento no inciso VIII do artigo 23
da ConstitUição Federal, sobre a obngatorledade de
6rgAos e entidades da administração pública federal
realizarem suas compras na Companhia Nacional
de Abastecimento - CONAB - e dá outras
providências."

SU8ITINTNO ADOTADO·~. . .. .
O'CONGRESSO NACIONAL decreta:

ArJ.. ,1°, as ÓC'gios:-e e~ldades da administraçtQ. pública federal direta,
indireta e fundacional, responsáveis pelo desenvolvimento de programas sociais de
distribuiçAo subsidiada ou gratuita de alimentos, farlo as compras dos referidos
alimentos, quando nAo tiverem transferido esta atribuição para os Estados e
Municrpios, na Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB e em Associações de
Pequenos Produtores Rurais - APPRs, em cada Unidade da Federação.

r ~." ...

. § 1ó SemestráTrnentt!, oà órglos e entidades referido no caput deste arti-
go enviarão. em cada Unidade de Federaçlo, • CONAS 9 às Associações de Peque
nos Produtores Rurais suas respectivas programações físicas e financeiras de
compras, de modo a permitir o planejamento global çlos fomecimentos a cargo da cita
da Companhia e das Associações, podendo ser firmado convênios com Estados e
Municrpios.

§t ~. As progr..amações de compras referidas no parágrafo anterior
~*~~IÇofaclaà ~;consonênciacom ás dotações orçamentárias para a finali
~'. Cc'm :a'MetiV.""él~ibilidad. dos r9CjJI'SOS, d. modo a nAo comprometer o
atendimenJ;a dlltll-. dOS demais programas SOPl.is.
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Art. ~. O fornecimento, pela CaNAS • pela. 'Astoaa~. de Pequenos
Produtores Rurais, 110I diversos órgloa li programas observará, salvo dispositivo legal
em contririo, OS par'IITletroa do merc8do, consideradas todas as variáveis: preço,
prazo, qualidade, marcalllpo, condiçio CIFIFOB, entre outras

Art, 3D
, AI condiçOes operaCionais em que se farAo O,S forneCimentos

serio estipulados em conv6rllos celebrados entre as partes, respeitada a legislaçlo
em vigor.

Art 4-, O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dia.,

M S-. Esta lei entra em vlQOl' na data de Il.!a pubhcaçio.

Art. ee. Revogam-se as dlspoliçOea em contrário.

Sala da Comiaslo, 21 de junho de 1995.

....

" ( \

/~tc,,,\)J
RtI., .

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO f .955-Al91

Nos termos do art. 1-19, I, do Regjmento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgaçêo na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentaçAo de emendas, a partir de 09/08/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, nlo foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 17 de agosto de 1995.

t)JJ.l~\& 1_~
MariSUridãfJãóãUiles- ~

Secretária
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?~~(;:u;;:./?- ..2:>/9
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - RELATÓRIO

A preSente proposição, originária do Senado Federal,
~, em.- sint:ese, dctermiDar que os ,órglos e entidades da administmção
pública direta. indireta e fundaçional, responsáveis pelo desenvolvimento de
programas sociais d= distribuição subsidiada ou gratuita de alimentos, façam,
obri~~;_ as CQDlPf3!l desses alimentos na Companhia Nacional de
Abastecimento - CONAB. (Art. 1°)

Estabelece, ainda, que o fornecimento seja feito com a
observància dos parâmetros de mercado (art. 4°) e que as condições operacionais
serão. estipuladas em convênios celebrados entre as partes.- .. ".

O projeto já foi apreciado pela Comissão de Agri~ e
PolftÍcà Rural. que o aprovou unanimemente, na forma do substitutivo
apresentado pelo relator, nobrt Deputado :Beto Lélis.

O 'SUbstitutivo suprQne os artigos 2f> e 3° do projeto e
modifi~ a redação do seu mt 1~ ...~do ~ as compras deverão ser
feitas junto à CONAB c às A.SSociáçôes ~ Peqüenos Produtores Rurais •
APPRB.
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o projQto foi, encaminhado à Comissão de Finanças e
Tributação para o exame da adequação orçamentária e financeira. nos termos do

~ .. . -:.. .
artigo 32, inciSó IX. alínea h e do artigo 53. inciso n, ambos do Regimento
Intemo.desta.Casa. -

Nesta Comissão não foram-apresentadas emendas ao Projeto.
11 - VOTO DO RELATOR
Nos termos regimentais cabe a esta Comissão examinar a

~somente no.que ·eonOCRle aos aspectos financeiros e orçamentários
públicos, quanto à sua compa1lbilidade ou adequação com o plano plurianual, a
lei de c:üretrizes orçamentárias e o orçamento anual.

: Sob esta ótica, não ~ na proposição, qualquer dispositivo
que possa acmretar. diretamente, awncnto ou diminuição da receita ou da
despesa. p.úbJica, ou Q,1Je co111plrie o Plano Plurianual ou a Lei de Diretrizes
~, tendó' em ViSl;a. principalmente. a salvaguarda contida no art. 40

(art. ~,do:-S~),.no sentido de que. no fornecimento, sejam observados
OS~ deiDercado.
~ ,

I -

Pode-se até dizer que, caso convertido em lei, o projeto
trará ganhos indiretos ao orçamento público federal. representados pelo provável
aum.cnt.o de produtividade e de eficácia que uma. escala maior de operação
certamente proporcionará à CONAB.

Diante do exposto, VOTO PELA ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRA E FINANCEIRA 00 PROJETO DE LEI NO 1."5, DE
1991, BEM COMO 00 SUBS11TUTIVO ADOTADO PELA cOMISSÃo
DEAGRlCULTURAEPOLinCARURAL SaIa~daem&)lde~~~ .

.. - ~iiii~
-~~~ . ~:

AOFF~ RELATOR
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A Co~ssão ~e Finanças e Tributação, em reunião
ordin4ria realizada hoje, concluiu, unanimemente-, pela: adequação
financeira e orçament4ria do Projet~ de Lei n~ 1.955/91 e do
Substitutivo adotado pela Comissio de Agricultura e Polltica
Rural, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes - 08 Senhores Deputado8

Gonzaga Mata, Presidente, Mussa 'Demés- e Marcio Fortes,
Vice-Presidentes, Edinho Bez, Bliseu. Padilha, Geddel Vieira Lima,
Hermes Parcianello, Homero ~ido, Pedro Novais, Auqusto
Viveiros, Benito Gama" Félix' Mendonça, Jaime Fernandes, José
Carlos Vieira, Os6rio Adriano, Roberto Brant, Bas11io Villani,
Delfim Netto, Francisco Dornelles, Sérgio Naya, Rog~rio SilVA,

Nan Souza, Silvio Torres, Yeda Crusius, Lu~z Carlos Hauly,
Arnaldo Madeira, Celso Daniel, conceição Tavares, Josê.:Fortunati,
Jurandyr Paixão e João Pizzolatti.

Sala o de 1995.



§ 22 as empresas públicas e as socie
dades de economia mista não poderão go
zar de privilégios fiscais não extensivos às
do setor privado."(grifos nossos)

Como se depreende dos preceptivos constituci
onais acima transcritos, em sendo empresa pública
exploradora de atividade econOmica (Lei n2 8.029/90,
art. 19,11 e parágrafo único; Decreto n.ll1.361/95, Ane
xo), reger-se-á pelo regime jurídico próprio das em-

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei n.ll 1.955, de 1991 (PLS n.ll
14/91), e o substitutivo adotado pela Comissão de
Agricultura e Polftica Rural apresentam eivas de in
constitucionalidade e injuridicidade que comprome
tem a sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Com efeito, o projeto em exame e o Substitu
tivo da CAPR, quando determinam que os órgãos
e entidades federais passem a realizar, obrigatori
amente, suas compras na Conab, conferem a esta
situação vantajosa em relação às empresas priva
das, contrariando o art. 173, § 12 , 11, e § 2~, da
Constituição Federal, com a redação dada pela EC
0$1.19/98, in verbis:

"Art. 173. Ressalvados os casos pre
vistos nesta Constituição, a exploração dire
ta de atividade econômica pelo Estado só
será permitida quando necessária aos impe
rativos da segurança nacional ou a relevan
te interesse coletivo, conforme definidos em
lei. '

§ 12 A lei estabelecerá o estatuto jurí
dico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias que
explorem atividade econOmica de produção
ou comercialização de bens ou de presta
ção de serviços. dispondo sobre:

11 - a sujeição ao regime jurídico pró
prio das empresas privadas. inclusive quan
to aos direitos e obrigações civis, comercia
is, trabalhistas e tributários;
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO iu pela adequação financeira e orçamentária do proje-
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO to e do substitutivo adotado pela Comissão de Agri-

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS cultura e Política Rura!, nos term~s ~o parecer do Re
lator, nobre Deputado Augusto Viveiros.

As proposições em comento encontram-se,
agora. nesta Comissf3o de Constituição e Justiça e de
Redação. para exame dos aspectos de constituciona
lidade. juridicidade, regimentalidade e técnica legisla
tiva. a teor do art. 32, 11I. a, do Regimento Interno.

~ o relatório.

PROJETO DE LEI Nll 1.955-B/91

Nos termos do art. 119, caput, I do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 12 , I. da Resolução n2 10/91 , o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentaçf30 de emendas a partir de 25-3-96, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 2 de abril de 1996. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

TERMO DE RECEBIMENTO DÊ EMENDAS

PROJETO DE LEI N2 1.955-B/91

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 12 , I, da Resolução no' 10/91. o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões. prazo para apresentação de
emendas a partir de 30-11-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1999. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretá
rio.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, oriundo do Senado
Federal, intenta estabelecer. com fulcro no art. 23,
VIII, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de os
órgãos e entidades da Administração Pública federal
realizarem suas compras na Companhia Nacional de
Abastecimento - CaNAS.

Aprovado no Senado Federal, o projeto em tela
seguiu para esta Casa Legislativa, on~, preliminar
mente, foi examinado pela Comissão de Agricultura e
Política Rural, que o aprovou. unanimemente, com
substitutivo, nos termos do parecer do Relator, ilustre
Deputado Beto Lélis.

O substitutivo adotado pela Comissão de Agri
cultura e Polftica Rural suprime os arts. 22 e 311do pro
jeto original e altera a redação do seu art. 12 , estabe
lecendo que as compras deverão ser feitas junto à
Conab e às Associações de Pequenos Produtores
Rurais - APPR.

A matéria seguiu para exame da Comissão de
Finanças e Tributação, a qual unanimemente, conclu-



PROJETO DE LEI NQ 4.473.A, DE 1994
(Do Senado Federal)

PLS nA 80/93

Dispõe sobre a obrigatoriedade da adiçlo de
micronutrientes aos produtos de alimentação que
especifica, e dá outras providências; tendo pare·
ceres: da Comiseio de Agricultura e Política Ru·
ral, em audiência, pela rejeição deste e do de nA
2.424191, apensado (Relator: Deputado Luiz Gi·
rio); da Comissão de Economia, Indústria e Co·
mércio, em audiência, pela rejeição deste e do de

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho, Presidente; Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes; André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon
çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch,
Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serra
glio, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis, Ciro
Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Ricardo Fiú
za, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genorno, Mar
celo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Edmar Mo
reira, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José
Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Udson
Bandeira, José Ronaldo, Robson Tuma, Jair Bolsona
ro e Bispo wanderval.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.
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presas privadas, inclusive quanto aos direitos e obri- Portanto, as proposições em questão são in-
gaçOes civis, comerciais, trabalhistas e tributários, constitucionais, porque atentam contra o art. 173, §
sendo-lhe defeso desfrutar de situação privilegiada 1Q

, li, e § 2Q
, da Constituição Federal, com a redação

no mercado - precisamente o que pretendeu o legis- dada pela EC nQ 19/98, e injurldicas, porque dispOem
lador constituinte interditar. sobre matéria Iicitatória, disciplinada em lei própria.

Deveras, a Conab está a disputar um mercado Ante o exposto, nosso voto é pela inconstitucio-
regido pela livre concorrência. Opera em setor que é nalidade e injuridicidade do Projeto de Lei n111.955, de
também explorado pela iniciativa privada. Donde, é 1991 (PLS nA 14/91), e do Substitutivo adotado pela
perfeitamente compreenslvel que o desfrute de van- ~o~issao de Agricultura e ~olltica Rural, ficando pre-
tagens por uma empresa estatal deprime, indevida- J~dlcado o exa~e dos demaiS ~s~ectos de co.mpetên-
mente, o livre desenvolvimento das empresas priva- cla desta Comlssao de Constituição e Justiça e de
das, cuja atuação lhes deve assistir prioritariamente. Redação.

Esse enllendimento tornou-se pacifico entre os Sala da Comis~ão, 3 de fevereiro de 2000. - De-
publicistas pátrios, com destaque para Celso Bastos, putado Roland Lavlgne, Relator.
que no seu "Comentários à Constituição do Brasil", v. 111 - Parecer da Comlsslo

7, p. 83/84, a~severa: . . A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
Neste parágrafo agasalha-se a Idéia dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou

de que é posslvel ~o Estado, através de unanimemente pela inconstitucionalidade e injuridici-
pessoas descentralizadas, desempenhar dade do Projeto de Lei nlI.1.955-B/91 e do Substitutivo
um papel assem~lhado àq~ele cumprido pe- da Comissão de Agricultura e Polltica Rural, nos ter-
Ias empresas pnvadas. Fixou-se no nosso mos do parecer do Relator Deputado Roland Lavig-
direito crença de que esta convivência é ne '
posslvel. Assim o que se procura é que a .
empresa pública, a sociedade de economia
mista e outra entidade que explore atividade
econômica submetam-se ao regime juridico
previsto para as empresas privadas. Com
que finalidade?

Na verdade, com o propósito de impe
dir que o Estado, exercendo atividade eco
nômica, se valha de um regime jurfdico pri
vilegiado, que torne a sua competição com
a empresa privada desastrosa para esta.
Em outras palavras: o Estado quer abstra
ir-se da sua condição de Poder Público para
atuar no meio dos particulares, com eles
competindo em condiçOes isonômicas.
Aliás, essa preocupação é reforçada pelo §
2A deste artigo, que impede a outorga de
privilégios fiscais não extensivos às empre
sas do setor privado." (grifos nossos)

De outro lado, o projeto de lei em testilha e o
Substitutivo adotado pela CAPR tratam de matéria
própria da legislação sobre licitação, posto que se tra
ta de compra direta por órgãos e entidades da Admi
nistração Pública Federal junto à Conab, empresa pú
blica vinculada ao Ministério da Agricultura, do Abas
tecimento e da Reforma Agrária, constituindo caso de
dispensa do procedimento Iicitatório, objeto de norma
geral, nos termos do art. 22, XXVII, da Constituição
Federal.



I - Relatório

O PL n12 4.473/94 (PLS n12 80/93, na origem) dis
põe sobre a obrigatoriedade da adição de micronutri
entes na farinha de trigo e no leite comercializados no
Paes, determinando que esta operação é de respon
sabilidade dos respectivos produtores ou transforma
dores e importadores, salvo no caso do leite pasteuri
zado, quando cabe à usina de beneficiamento reali
zar aquela operação.

A preposição em tela estabelece várias sanções
que deverão ser aplicadas quando do descumprimen
to daquela determinaçao, definindo, também, que os
órgãos e instituições públicas responsáveis peja apla
cação da norma legal comunicarão, de imediato, ao
Ministério Público Federal a inobservância de suas
exigências e do seu regulamento.

Ao PL nQ 4.473, de 1994, foi apensado o PL nQ

2.424, de 1991, do ilustre Deputado Genésio Bernar
dino, que obriga a inclusão de micronutrientes em ali
mentos distribufdos por programas oficiais, bem
quando se tratar de beneficiamento e produção de ali
mentos de consumo popular (farinha de trigo, arroz
parbolizado, farinha de milho e leite), determinando,
que a aquisição e distribuição de micronutrientes e o
controle da operação, na forma de pré-mistura, são
de responsabilidade dos Ministérios da Agricultura e
da Saúde.

Ambas as proposições foram distribu[das à Co
missão de Seguridade Social e Família e à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. Quando, en
tretanto, estavam em aprecriação naquele primeiro
Colegiado - tendo, inclusive, já sido escrito o parecer
do nobre Deputado Pedro Correa -, os Presidentes
da Comissão de Agricultura e Polftica Rural e o da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio reque
reram do Presidente da Casa audiência dos órgãos
técnicos que dirigem. Em 9 de junho de 1994, o Exce-

SUMARIO

PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLlTICA RURAL

- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
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nA 2.424191, apensado, sendo que o parecer do cronutrientes aos produtos de alimentação que espe-
Deputado Roberto Fontes passou a constituir cifica e dá outras providências".
voto em separado (Relator: Deputado Sandro Ma- Sendo o que se apresenta, reitero a Vossa
bel); da Comissão de Seguridade Social e Família, Excelência protestos de elevado apreço e distinta
pela aprovação deste e rejeição do de nA 2.424191, consideração.
apensado (Relator: Deputado Feu Rosa); e da Co- Atenciosamente, Deputado Nelson Marquezel-
missão de Constituição e Justiça e de Redação, li Presidente.
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica' Defiro a audiência do Pl nll 4.473/94 à
legislativa deste e pela inconstitucionalidade do Comissão de Agricultura e PoHtica Rural,
de nll ~.424/91~apensado (Relator: Deputado José que deverá ser ouvida antes da Comissão
Antonio Almeida). de Seguridade Social e Famflia.

(As Comissões de Agricultura e Polltica Rural Publique-se.
(Audiência); de Economia, Indústria e Comércio (Au- Em 9-6-94. - Inocêncio Oliveira Pre-
diência); de Seguridade Social e Famflia; e de Consti- sidente '
tuição e Justiça e de Redação (art. 54) - apense-se a
este o PL nIl 2.424/91)

Projeto inicial publicado no DCN 1, de 16-4-94
Projeto apensado: PL 2.424191 (DCN 1, de

17-1-92)

- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

OFfclO N2 286/94

Brasrlia, 25 de maio de 1994

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, requeiro de

Vossa Excelência, nos termos do art. 140 do Regi
mento Interno, Audiência da Comissão de Agricultura
e polrtica Rural para o Projeto de Lei na 4.473/94 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de mi-
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lentrssimo Senhor Deputado Inocêncio de Oliveira Essa importante CPI concluiu que a fome dos
deferiu a solicitação, determinando que a CAPR e a brasileiros deveria ser combatida por meio de uma
CEIC sejam ouvidas antes da CSSF. mudança no modelo de desenvolvimento econômico,

Tanto o PL nll. 4.473/94 quanto o PL nll. 2.424/91 passando o atendimento às necessidades básicas de
apresentam justificações baseadas no trágico quadro nossa população a ser a principal prioridade. Novo
nutricional brasileiro e em sugestões de Organismos estilo de desenvolvimento que demanda a realização
Internacionais como a FAO e a OMS. de uma efetiva reforma agrária e uma firme polltica de

Demonstram os autores daquelas proposições apoio aos agropecuaristas, sobretudo aos pequenos
que a carência de um ou vários micronutrientes acar- e médios produtores rurais.
reta sérias conseqüências para a saúde das pessoas. Polftica econômica que, segundo a CPI, deverá

O estado nutricional e sanitário de amplos con- compreender financiamentos para a produção agro-
tingentes populacionais brasileiros compromete, in- pecuária, investimentos públicos em infra-estrutura,
questionavelmente, não só a nossa condição de pars desenvolvimento tecnológico, extensão rural, capaci-
civilizado como o nosso próprio desenvolvimento. tação de recursos humanos, apoio à comercialização,

Nessa linha de racioclnio são dignas de elogios à agroindustrialização e a garantia de preços compa-
as preocupações e as iniciativas dos Senhores Sena- tlveis com os custos de produção dos alimentos.
dores e do ilustre Deputado Genésio Bernardino. Da mesma forma recomendou aquela Comis-

Entendo, no entanto, que a adição de micronu- são que os produtos alimenUcios integrantes da cesta
trientes a alimentos de amplo consumo popular signi- básica da população brasileira sejam isentados da
ficará mais um instrumento de penalização da agro- maioria dos tributos que hoje contribuem para elevar
pecuária nacional. Uma vez que redundará no enca- os seus preços.
recimento dos alimentos e, conseqüentemente, no Como bem diz o relatório da CPI, "para que a
estreitamento do seu mercado consumidor, já vergo- população brasileira, hoje estimada em 150 milhões
nhosamente limitado, dados o baixo poderde compra de habitantes, possa alimentar-se de forma compati-
de nosso povo e a péssima distribuição de renda exis- vel com seus requerimentos nutricionas, o Pais deve-
tente no Pais. rá produzir anualmente cerca de 15 milhões de tone-

Se nas condições atuais já se constatam a dimi- fadas de arroz; 5,5 milhões de toneladas de feijão;
nuição do consumo de alimentos e o aumento da 16,4 milhões de toneladas de leite; além de carnes,
fome, da desnutrição e da mortalidade infantil. imagi- ovos, pães, farinhas, hortaliças e frutas. Eventuais
ne-se o que ocorrerá com o encarecimento da farinha excedentes de produçêo deverão ser destinados à
de trigo, do leite (cf. PL nIl 4.473/94), do arroz e da ta- formação de estoques estratégicos (visando à segu-
rinha de milho (cf. PL nll. 2.424/91). rança alimentar) ou à exportação. Portanto, o grande

As proposições, uma vez transformadas em objetivo é que todos os brasileiros se alimentem ade-
normas legais, estimulariam o processo de concen- quadamente todos os dias".
tração e centralização econômica nos setores agro- Só assim estaremos estabelecendo um eficaz
pecuários e de abastecimento, na medida em que, sistema de segurança alimentar, que é o que vai ga-
pelas exigências que nelas sao feitas, inviabilizaria a rantir a alimentação de todos os brasileiros. Seguran-
permanência de pequenos produtores e pequenos ça alimentar que o Professor José Eduardo Dutra de
negócios voltados para os mercados locais e regiona- Oliveira, Chefe do Departamento de Nutrição da Fa-
is. Sua aprovação representará, além disso, mais re- culdade de Medicina de Ribeirão Preto e uma das
gulamentação e mais burocracia incidindo sobre a co- maiores autoridades mundiais nas questões nutricio-
mercialização dos alimentos básicos em nossa socie- nais, define como a garantia de ingestão de alimentos
dade. todos os dias, por todas as pessoas, o que depende

No que pesem as boas intenções de seus auto- em grande parte do desempenho da agropecuária.
res, os projetos em análise trazem um significativo re- Como foi muito bem focalizado pela CPI, s6 um
forço às empresas e aos grupos econOmicos - muitos, novo desenvolvimento, com ampliação do emprego,
transnacionais - que dominam e cartelizam o merca- a elevação dos nlveis salariais das camadas mais po-
do de micronutrientes e de alimentos formulados, bres, o fortalecimento da agricultura que produz ali-
conforme foi constatado na Comissão Parlamentarde mentos e que enfrentaremos o flagelo da fome.
Inquérito desta Casa que estudou as causas da fome Não será, portanto, a adição de vitaminas e fer-
e a iminente ameaça à segurança alimentar neste ro a alimentos, que milhões e milhões de famflias des-
Pars. te Pais não conseguem levar para as suas mesas que
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irá reduzir, significativa e duravelmente, a desnutrição cio, que deverá ser ouvida antes da Comis-
dos brasileiros. Adição que, como já foi dito, encare- são de Seguridade Social e Famflia. Publi-
cerá os alimentos e poderá predudicar a viabilização que-se.
da agricultura de subsistência e dos pequenos cen- Em 9-6-94. - Inocêncio Oliveira, Pre-
tros de abastecimento. sidente.

11- VOTO DO RELATOR

Ante os argumentos acima expostos e na estrita
observância das competências desta Comissão, em
bora reconhecendo as meritórias intenções dos seus
autores, voto pela rejeição dos Projetos de Lei nlls
4.473194 e 2.424191.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 1994. Deputa
do Luiz Girão, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Agricultura e Polltica Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanime
mente, pela rejeição do Projeto de Lei nQ 4.473, de
1994, e do de nll. 2.424191, apensado nos termos do
parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Marquezelli - Presidente; Valdir Colatto

- Vice-Presidente; Adão Pretto, Adauto Pereira, Aldo
Pinto, Avelino Costa, Bernardo Boaventura, Carlos
Cardinal, Derval de Paiva, Fábio Meirelles, Hugo Bi
ehl, Iberê Ferreira, Ivo Mainardi, João Thomé, Jonas
Pinheiro, Joni Varisco, José Rezende, Lázaro Barbo
za, Luiz Girão, Moacir Micheletto, Odacir Klein, Odel
mo Leandro Tonelli, Ribeiro Tavares, Roberto Torres,
Romel Anisio Jorge, Ronaldo Caiado, Tadashi Kuriki,
Valdir Ganzer, Victor Faccioni, e, ainda, Abelardo Lu
pion, Etevalda Grassi de Menezes, Flávio Arns, Otto
Cunha e Roberto Balestra.

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1994. - De
putado Nelson Marquezelli, Presidente - Deputado
Luiz Girão, Relator.

OFICIO Nº 33194

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, requeiro de

Vossa Excelência, nos termos do art. 141 do Regi
mento Interno, audiência da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio para o Projeto de Lei n1l.4.473/94
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de
micronutrientes aos produtos de alimentação que es
pecifica, e dá outras providências".

Sendo o que se apresenta, reitero a Vossa
Excelência protestos de elevado apreço e distinta
consideração. - Deputado Miro Teixeira, Presidente.

Defiro a audiência do PL nll 4.473/94 à
Comissão de Economia, Indústria e Comér-

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

PARECER VENCEDOR

1- RELATÓRIO

O projeto de lei em epfgrafe, originário do Sena
do Federal, foi submetido ao exame desta Comissão
de Economia, Indústria e Comércio (CEIC), em virtu
de de requerimento neste sentido, de autoria do ilus
tre Deputado Miro Teixeira, então seu presidente.

O nobre Deputado Roberto Fontes, designado
relator da matéria, apresentou parecer favorável à
sua aprovação, opinando, de outra parte, pela rejei
ção do Projeto de Lei nll. 2.424/91, de autoria do Depu
tado Genésio Bernardino, a ele apensado, e do qual
foi aproveitado apenas o dispositivo que manda inclu
ir a farinha de milho entre os produtos alimentfcios
aos quais deverão ser adicionados micronutrientes.

Depois de discorrer sobre a necessidade de me
lhorar as condições nutricionais da maioria de nosso
povo e de enfatizar que "com esta medida, será for
mada uma população bem nutrida, com diminuição
de nosso grande Indice de mortalidade infantil e elimi
nação de doenças diversas", aquele Relator reconhe
ce que a aprovação do citado projeto acarretará inevi
tavelmente a elevação de preços daqueles alimentos.

Ciente dos inúmeros problemas que a aprova
ção deste projeto de lei acarretaria para a população,
particularmente para a de baixa renda, solicitamos,
por ocasião da apresentação daquele parecer, vista
da proposição para uma análise mais profunda da
mesma, objetivando a apresentação à Ceic de um pa
recer alternativo, contrário à sua aprovação.

Em tempo hábil, apresentamos um voto em se··
parado, contrário aos projetos de lei já mencionados,
voto este acatado pela Comissão de Economia,
Indústria e Comércio que, ao final, acabou por rejeitar
o parecer do ilustre Deputado Roberto Fontes, tendo
o Presidente da mesma nos designado para redigir o
Parecer Vencedor, pela rejeição da matéria.

Vale ressaltar que, antes de serem apreciados
por esta Ceic, aqueles projetos foram examinados
pela Comissão de Agricultura e Polftica Rural, desta
Câmara dos Deputados, que, por unanimidade, os re
jeitou, acolhendo integralmente, os argumentos arro
lados pelo seu Relator, o nobre Deputado Luiz Girão.



Para uma melhor apreciação desses projetos
de lei, é importante ter em mente os argumentos arro
lados pelo nobre Deputado Luiz GirA0 e que levou à
rejeição dos mesmos pela Comissão de Agricultura e
Polftica Rural. Assim, por exemplo, destacamos, en
tre outros, os seguintes argumentos mais relevantes
daquele parlamentar:

"Se, nas condições atuais, já se constatam a di
minuição do consumo de alimentos e o aumento da
fome, da desnutrição e da mortalidade infantil, imagi
ne-se o que ocorrerá com o encarecimento da farinha
de trigo, do leite (cf. PL nil 4.473/94), do arroz e da fa
rinha de milho (cf. PL nIl 2.424/91).

As proposições, uma vez transformadas em
normas legais, estimulariam o processo de concen
tração e centralização econOmica nos setores agro
pecuários e de abastecimento, na medida em que,
pelas exigências que nelas são feitas, inviabilizaria a
permanência de pequenos produtores e pequenos
negócios voltados para os mercados locais e regiona
is. Sua aprovação representará, além disso, mais re
gulamentação e mais burocracia, incidindo sobre a
comercialização dos alimentos básicos em nossa so
ciedade.

No que pesem as boas intenções de seus auto
res, os projetos em análise trazem um significativo re
forço às empresas e aos grupos econOmicos - muitos
transnacionais - que dominam e cartelizam o merca
do de micronutrientes e de alimentos formulados,
conforme foi constatado na CPI, desta Casa, que es
tudou as causas da fome e a iminente ameaça à se
gurança alimentar deste Pafs.

Essa importante CPI concluiu que a fome dos
brasileiros deveria ser combatida por meio de uma
mudança no modelo de desenvolvimento econOmico,
passando o atendimento às necessidades básicas de
nossa população a ser a principal prioridade. Novo
estilo de desenvolvimento que demanda a realização
de uma efetiva reforma agrária e uma firme polftica de
apoio aos agropecuaristas, sobretudo aos pequenos
e médios produtores.

Política econOmica que, segundo a CPI, deverá
compreender financiamentos para a produção agro
pecuária, investimentos públicos em infra-estrutura,
desenvolvimento tecnológico, extensao rural, capaci
tação de recursos humanos, apoio à comercialização,
à agroindustrialização e a garantia de preços compa
tíveis com os custos de produção de alimentos.

Como bem diz o relatório de CPI, "para que a
população brasileira, hoje estimada em 150 milhões
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11- VOTO DO RELATOR de habitantes, possa alimentar-se de forma compatr
vel com seus requerimentos nutricionais, o Pars de
verá produzir anualmente cerca de 15 milhões de to
neladas de arroz; 5,5 milhões de toneladas de feijAo;
16,4 milhões de toneladas de leite; além de carnes,
ovos, pAes, farinhas, hortaliças e frutas. Eventuais
excedentes de produção deverão ser destinados à
formação de estoques estratégicos (visando à segu
rança alimentar) ou à exportação. Portanto, o grande
objetivo é que todos os brasileiros se alimentem ade
quadamente todos os dias!"

Só assim estaremos estabelecendo um eficaz
sistema de segurança alimentar, que é o que vai ga
rantir a alimentação de todos os brasileiros. Seguran
ça alimentar que o Professor José Eduardo Dutra de
Oliveira, Chefe do Departamento de Nutrição da Fa
culdade de Medicina de Ribeirão Preto e uma das
maiores autoridades mundiais nas questões nutricio
nais, define como a garantia de ingestão de alimentos
todos os dias, por todas as pessoas, o que depende
em grande parte do desempenho da agropecuária.

Como foi muito bem enfocado pela CPI, só um
novo desenvolvimento, com ampliação do emprego,
a elevação dos nfveis salariais das camadas mais po
bres e o fortalecimento da agricultura que produz ali
mentos é que enfrentaremos o flagelo da fome.

Não será, portanto, a adição de vitaminas e fer
ros a alimentos, que milhões e milhões de famllias
deste Pars não conseguem levar para as suas mesas,
que irá reduzir, significativamente e duravelmente, a
desnutrição dos brasileiros. Adição que, como já foi
dito, encarecerá os alimentos e poderá prejudicar a
viabilização da agricultura de subsistência e dos pe
quenos centros de abastecimento.

Estes foram, em sfntese, os argumentos que,
como já dissemos, levaram a Comissao de Agricultu
ra e Polftica Rural a rejeitar os projetos de lei em dis
cussão.

Como se pode constatar, trata-se de argumen
tos ponderáveis, contrários à aprovação dos Projetos
de Lei n.Il4.473/94 e 2.424191. A tais argumentos po
derramas aduzir outros, mostrando as inconveniênci
as contidas nos citados projetos como, por exemplo,
a perda de competitividade dos produtos brasileiros
no mercado externo, sobretudo no Mercosul, pelo
Onus que a obrigatoriedade de adição acarretaria e a
injusta discriminação de uns produtos em relação a
outros que, embora também consumidos pelas nos
sas camadas mais carentes, nAo constam do rol de
produtos aos quais deveriam ser adicionados micro
nutrientes.
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A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o
Projeto de Lei nIl 4.473/94, principal, e o Projeto de Lei
nIl 2.424/91 , apenso, nos termos do voto do Deputado
Sandro Mabel, designado Relator do parecer vence
dor. O parecer favorável, com emenda, do Deputado
Roberto Fontes, passou a constituir voto em separa
do.

Adicionalmente, como em nosso Pais os órgãos VOTO EM SEPARADO
de fiscaliza~ão estão totalmente desaparelhados 1_ RELATÓRIO
para o cumpnmento de suas funções precipuas, nota
damente nos setores de controle de qualidade de me
dicamentos e alimentos, somos levados a acreditar
que medidas como as pretendidas pelos projetos em
questão, ainda que não procedessem - como real
mente procedem - as criticas que lhe foram feitas,
pouca ou nenhuma conseqOência prática teriam para
a solução da carência nutricional de grande parte da
população brasileira.

O Relatório sobre a Situação Social do Pais, do
Núcleo de Estudos de Polfticas Públicas do Instituto
de Economia da Unicamp, ao aprofundar a análise
das necessidades alimentares do nosso povo, chega
à conclusão de "que o problema nutricional básico no
Brasil é a insuficiente quantidade d~ alimentos dispo
niveis" e que "a dieta do brasileiro seria adequada, se
ele tivesse aceso aos alimentos de que necessita".

Avista de todos esses argumentos, somos pela
rejeição dos Projetos de Lei nll 4.473/93 e nll

2.424/91, por entender, sobretudo, que os mesmos
penalizam a agropecuária nacional e restringem ain
da mais o acesso dos mais pobres ao consumo de al
guns produtos essenciais à sua alimentação.

Sala da Comissão, 19 de maio de 1999. - Depu
tado Sandro Mabel, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

O Projeto de Lei n1l 4.473 (PLS n1l 80/93, na ori
gem), de autoria do ilustre Senador Jarbas Passari
nho, pretende tornar obrigatória a adição de micronu
trientes na farinha de trigo e no leite comercializado
no Pais, cabendo esta responsabilidade, no caso da
farinha de trigo, aos respectivos produtores ou trans
formadores e importadores e, no caso do leite, à usi
na de beneficiamento. Referida obrigatoriedade, no
entanto, não se aplica ao leite distribuido in natura e
ao leite liquido, industrializado ou pasteurizado em
unidades de produção que manipulem menos de mil
litros por dia.

Adicionalmente, a proposição estabelece diver
sas penalidades a serem aplicadas aos infratores, va
riando de multas e perdas de incentivos fiscais a im
pedimentos de participação em linhas de financia
mentos oficiais e até suspensão temporária da ativi
dade. Determina, ainda, a matéria que os órgãos e
instituições responsáveis pela aplicação desta lei de
verão comunicar ao Ministério Público Federal, para
as providências que este julgar necessárias, a inob
servência das suas exigências e do seu regulamento
- regulamento este que deverá ser feito pelo Poder
Executivo no prazo de sessenta dias, contados de
sua publicação.

A este PL nIl.4.473/94 foi apensado o Projeto de
Lei nll 2.424, de 1991, de autoria do nobre Deputado
Genésio Bernardino que torna obrigatória a inclusão
de micronutrientes em alimentos distribuidos por pro
gramas oficiais ou quando se tratar de beneficiamen
to e produção de alimentos de consumo popular - ar
incluidos a farinha de trigo, o arroz parbolizado, a fari
nha de milho e o leite. Referido projeto de lei descreve
em seu art. 211 as especificações dos nutrientes que

Estiveram presentes os Senhores Deputados: devem ser incluidos em cada um daqueles produtos.
Pauderney Avelino, Presidente; Mário Caval- º~termina, mais, que a aquisição e distribuição de mi-

lazzi, Marcelo Teixeira e Roberto PessOa, Vi~cronutrientes e ,o controle de sua inclusão, na forma
ce-Presidentes; Aldo Rebelo, AntOni~ do Valle;Bê- de pré-mi~!ura, são de responsabilidade dos Ministé-
tinho Rosado, Cunha Lima, Dilso Sperafiéo, Eni- rios da Agricultura e da Saúde.
valdo Ribeiro, Francisco Horta, Herculano Anghi- Na justificação de ambas as proposições, seus
netti, João Fassarella, Júlio Redecker, Laprovita autores apresentam argumentações embasadas no
Vieira, Luiz Braga, Luiz Mainardi, Magno Bacelar, péssimo quadro nutricional brasileiro e sugestões de
Nelson Otoch, Paulo Ritzel, Renato Johnsson, Ri- organismos internacionais relevantes, como a FAO e
cardo Heráclio, Rubem Medina, Severino Caval- a OMS. A ausência ou a carência de vários micronu-
canti, Vittório Medioli, titulares; Carlos Melles, Jai- trientes acarreta, na opinA0 dos ilustres autores, séri-
me Martins, José Machado, Sandro Mabel, suplen- as consequências para a saúde de amplos contingen-
tes. tes populacionais brasileiros, comprometendo não só

Sala da Comissão, 19 de abril de 1995. - Depu- nossa condição de Pais civilizado, como nosso pró-
tado Pauderney ".'Jelino, Presidente. prio desenvolvimento.



Quantidade por kg.

Vitamina A - 30.000 UI
Vitamina D - 2.400 UI
Vitamina B1 - 6,0 mg.
Vitamina B2 - 9,0 mg.
Vitamina B6 -12,0 mg.
Vitamina PP -102,0 mg.
Ferro - 60,0 mg."

Sala da Comissao, 22 de março de 1995. - Depu
tado Roberto Fontes, Relator.

11 - VOTO DO RELATOR

A nós, nesta Comissao de Economia, Indústria e
Comércio, cabe, nos termos regimentais, apreciar o méri
to da matéria. A iniciativa do nobre 5enador Jarbas Pas
sarinho nos parece, inquestionavelmente, bastante ne
cessária e oportuna. Ainda que alguns possam argumen
tar que a erradicação definitiva da fome de milhares de
brasileiros só será atingida plenamente com mudança do
nosso modelo de desenvoMmento econOmico, o que exi
giria uma efetiva reforma agrária e uma polftica agrfcola
permanente de apoio aos agropecuaristas. é forçoso re
conhecer que esta é uma alternativa de solução de médio
e longo prazos e que nao elimina a hipótese de se fazer
algo acurto prazo que possa melhoraras condições nutri
cionais de grandes contingentes da população brasileira.

A situação de deficiência de vitaminas em geral
é preocupante no Brasil, particularmente no que tan
ge à vitamina A que, segundo a OMS, está diretamen
te relacionada com a mortalidade infantil ecom a ane
mia das crianças. Neste sentido, a adição de micronu
trientes nos alimentos básicos é prática comum em
quase todos os paises e as ações nesta direção têm
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Ambas as proposições foram distriburdas, inicial- sido estimuladas e, nao raro, financiadas por organis-
mente, à Comissao de Seguridade Social e Famllia mos e entidades internacionais como a OMS, FAO e
(CSSF) eà Comissao de Constituiçao e Justiça e de Re- Banco Mundial.
dação (CCJR). Naquela primeira Comissao Técnica, o ~ possrvel, conforme já se argumentou, que es-
Relator designado foi o nobre Deputado Pedro Correa tas novas exigências, uma vez implementadas por
que, inclusive, chegou a elaborar seu parecerporescrito. força desta lei, venham a causar alguma pequena
Antes, porém, que este parecer fosse apreciado naquela elevaçêo de preços desses alimentos. Este problema
CSSF, o presidente da Comissão de Agricultura e PoUti- será de somenos importãncia quando comparado
ca Rural (CAPR) e o da Comissão de Economia, Indús- com os beneficios que deve acarretar para a popula-
tria e Comércio (CEIC) requereram à Presidência desta ção brasileira. De fato, espera-se que, com esta medida,
Casa audiência dos órgaos técnicos que dirigem. Tal 50- seja formada uma população bem nutrida, com diminui-
licitação foi deferida com adeterminaçêo de que aCAPR çao de nosso grande fndice de mortalidade infantil e eli-
a CEIC fossem ouvidas antes da CSSF. minação de doenças diversas, configurando-se, enfim,

Na CAPR, foi designado Relator das duas proposi- como um mecanismo preventivo da saúde.
çOes o ilustre Deputado Luiz Gira0 que argumentou que, Com relação à especificidade dos dois projetos
apesar de louváveis, estas iniciativas, se aprovadas, de lei sob análise, constata-se que ambas as proposi-
concorreriam para encarecer os alimentos, com canse- ções abordam o mesmo tema e têm o mesmo objeti-
quente estreitamento do mercado consumidor, penali- vo. Porém, verifica-se que o PL nllA.473/94, originário
zando a agricultura nacional. Ademais, ainda de acordo do Senado Federal, é bem mais abrangente que o PL
com aquele parlamentar, caso aprovadas, estas proposi- n4 2.424/91, exceto no tocante aos produtos alimentf-
ções estimulariam o processo de concentração econô- cios sobre os quais se deverá adicionar os micronutri-
mica, cartelizando mais ainda os setores agropecuários entes. De fato, este último projeto de lei inclui entre
e de abastecimento, pois as exigências nelas contidas aqueles produtos a farinha de milho - o que nao é
inviabilizariam a permanência de pequenos produtores e contemplado no PL n4 4.473/94.
pequenos negócios locais e regionais. Com base nestes Ora, a farinha de milho é um alimento consumi-
argumentos, a CAPR, rejeitou por unanimidade os Proje- do em larga escala pela população de baixa renda,
tos de Lei de nlI4.473J94 e de nlI2.424191, seguindo a em especial no Nordeste, onde o povo tem por hábito
opiniêo daquele Relator. o consumo de diversas comidas trpicas regionais, uti-

~ o relatório. Iizando o citado produto. Assim dito, somos favoráve
is à aprovação do Projeto de Lei nIl4.473/94, acresci
do da Emenda anexa que incorpora ao seu art. 111

aquele alimento, rejeitando, em conseqüência, o res
tante do Projeto de Lei nIl 2.424/91.

Sala da Comissão, 22 de março de 1995. - Depu
tado Roberto Fontes, Relator.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se à parte final do art. 111 do projeto
a seguinte expressa0:

"V - Farinha de milho
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1- RELATÓRIO

o Projeto de Lei nIl4.473/94 objetiva tornar obri
gatória a adição de micronutrientes em alimentos
como a farinha de trigo e o leite, estabelecendo esta
responsabilidade aos respectivos produtores e/ou
transformadores e importadores ou usinas de benefi
ciamento.

A obrigatoriedade não abrange o leite distribuí
do in natura e nem o leite IlqClido, industrializado ou
pasteurizado em unidades de produção que manipu
lem menos de mil litros por dia.

O PL define, ainda, penalidades a serem aplica
das aos infratores que variam de perdas de incentivos
fiscais e multas até bloqueios de linhas de financia
mento oficiais e suspensão temporária das ativida
des. Adicionalmente, a proposição determina que os
órgãos responsáveis pela aplicação da lei deverão
comunicar ao Ministério Público Federal, para as pro
vidências que este julgar necessárias.

Um regulamento da Lei deverá ser feito, pelo
Poder Executivo, no prazo de sessenta dias, conta
dos da sua publicação.

Ao PL nIl4.473/94 (PLS n1l 80/93) foi apensado o
Projeto de Lei nll 2.424/91 , de autoria do nobre Depu
tado Genésio Bernardino que torna obrigatória a adi
ção de micronutrientes em alimentos distribuidos por
programas oficiais ou de consumo popular como a fa
rinha de trigo, o arroz parboilizado, a farinha de milho
e o leite.

Determina, ainda, o PL nll 2.424/91, apenso,
que a aquisição e distribuição dos micronutrientes e o
controle de sua inclusão, na forma de pré-mistura,
são de responsabilidade dos Ministérios da Agricultu
ra e da Saúde.

Ambos os projetos especificam os quantitativos
dos micronutrientes a serem adicionados em cada ali
mento e justificam suas proposiçOes em argumenta
ções fundamentadas no trágico quadro nutricional
brasileiro e recomendações de organismos internaci
onais como a FAO e a OMS.

A carência ou ausência de vários micronutrien
tes na dieta de grande parte da população, na opinião
dos autores, aCarretam sérias conseqOências para
sua saúde (cegueira, nanismo, mortes, desnutrição,
retardo mental, etc.), comprometendo não só nossa
condição de país civilizado, como nosso próprio pro
jeto de desenvolvimento.

As duas proposições foram distribuldas, inicial
mente, à Comissão de Seguridade Social e Famrlia
(CSSF) e à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação (CCJR).

Na CSSF, o relator designado, nobre Deputado
Pedro Correa, chegou a elaborar seu parecer que
não foi, entretanto, objeto de apreciação porque os
presidentes das Comissões de Agricultura e Política
Rural (CAPR) e de Economia, Indústria e Comércio
(CEIC), requereram à Presidência desta Casa au
diência das respectivas comissões aos PL em pauta.
Os requerimentos foram deferidos com a determina
ção de que a CAPR e a CEIC fossem ouvidas antes
da CSSF.

Na CAPR, o relator designado, nobre Deputado
Luiz Girão, argumentou que, apesar de louváveis, es
tas iniciativas, se aprovadas, concorreriam para en
carecer os alimentos com conseqüente estreitamento
do mercado consumidor e penalização da agricultura
nacional.

Argumentou, ainda, o relator que as proposi
ções estimulariam o processo de concentração eco
nômica, cartelizando mais ainda os setores agrope
cuários e de abastecimento, pois as exigências nelas
contidas inviabilizariam a permanência de pequenos
produtores e pequenos negócios locais e regionais.
Com base nestes argumentos, a CAPR rejeitou por
unanimidade os Projetos de Lei de nIl 4.473/94 e nll
2.424/91 seguindo a opinião do relator.

Na CEIC, o parecer do ilustre Deputado Roberto
Fontes posicionou-se pela rejeição do PL nll2.424/91
e aprovação do PL nll4.473/94 com uma emenda que
acrescenta a farinha de milho entre os alimentos que
deveriam ser enriquecidos (além da farinha de trigo e
o leite).

Argumentou aquele insigne parlamentar que,
apesar de reconhecer que a erradicação da fome no
Brasil exigiria soluções de médio e longo prazos,
como a reforma agrária e uma política agrlcola per
manente de apoio aos agropecuaristas, a proposição
de enriquecer alimentos básicos poderia melhorar as
condições nutricionais de amplos segmentos de nos
sa população. O pequeno encarecimento dos produ
tos seria de menor importência face aos beneficios,
de prevenção aos agravos de saúde, na população
brasileira, notadamente nas crianças.

No entanto, o parecer do relator foi rejeitado em
favor do voto em separado do ilustre Deputado San
dro Mabel, que, apoiado nas mesmas argumentações
do nobre Deputado Luiz Gira0 da CAPR, acrescentou
que estudos, nesta área da nutrição revelam que o
problema nutricional básico no Brasil é a insuficiente
quantidade de alimentos disponlveis e que a dieta do
brasileiro seria adequada se ele tivesse acesso aos
alimentos que necessita.



Desvios Percentuais

Tabela A.2: Nutrientes em Excesso e Falta

Nutriente % Nutriente %

Caloria
-34.28 Niacina -52.13

Protelna
+22.65 Vil. B2 -67.82

Gorduras
-22.85 Vil. 86 -65.86

Fibras
-82.02 Vil. B12 -27.26

Vil. A
-78.59 Ferro -44.17

Ac. Fólico
+27.25 Zinco -91.29

Vil. 81
-22.24 Sódio -49.31

Vil. C
+2.80 Cálcio -70.68

A Organização Mundial da Saúde já reconhece
que existe uma a ingestão da vitamina A e a redução
da mortalidade de crianças, da mesma forma que a
ação adição do iodo ao sal de cozinha, permite a eli
minação do bócio endêmico.

Em muitos palses a prática de adição de micro
nutrientes em alimentos básicos é uma realidade há
muitas décadas. Estas açOes sêo apoiadas por enti
dades internacionais tais como a OMS, a FAO, o Uni
cef e o Banco Mundial.

Estudos destas entidades demonstram que a
fortificação de alimentos básicos teria custo anual
per capita de 60 centavos de dólar sendo que, para
cada dólar investido o retomo eqUivaleriam a 68 dóla
res economizados em tratamentos de doenças.

Nesse sentido, o enriquecimento de alimentos
de uso popular e massivo constitui-se em um eficaz
instrumento de prevençao de agravos à saúde, atra-

11 - Voto do Relator
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Nestas condiçOes, o PL nA4.473/94 e seu apen- Pesquisas e experimentos realizados em Minas
so PL nIl2.424/91 voltam à apreciação desta CSSF. Gerais e Pernambuco demonstraram que é posslvel

Este é o relatório. alcançar rapidamente o controle efetivo da hipovita
minose A a um custo reduzido quando comparados
com a desnutrição energética e as anemias. Em coin
cidência com a implementação de programas experi
mentais observou-se melhorias em diversos parâme
tros antropométricos e bioqulmicos.

Em comunidades de Santa Rita e Hospital
Evangélico, situadas no Municlpio de Vila Velha - ES,
foram coletados dados que usando-se métodos da
pesquisa operacional aplicada à desnutrição, gerou a
tabela a seguir com dados coletados de Dezem
bro/1990 e Janeiro/1991:

Os projetos de lei em análise têm como objetivo
o combate à chamada "fome oculta" que atinge mais
de um terço da população mundial, cerca de dois bi
lhões de pessoas. Este problema caracteriza-se pela
carência de ferro, iodo, vitamina A e vitamina B1, entre
outros micronutrientes, estas carências causam gra
ves conseqüências para a saúde e o desenvolvimen
to flsico e mental das pessoas.

De fato, vários estudos elaborados em nosso
pafs atestam que por detrás dos problemas que afe
tam o crescimento e o desenvolvimento dos brasilei
ros encontram-se as deficiências de alimentação e
nutrição, sobretudo na infência.

~ preocupante a situação no Brasil, especial
mente quanto à deficiência de vitamina A, ferro e iodo
sendo que este último já tem sua regulamentação e
adição realizadas em nosso paIs. Esta fome oculta
manifesta-se não apenas nas regiões mais pobres do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas também nas
grandes cidades e suas regiões metropolitanas.

Dados da Secretaria de Saúde de São Paulo,
obtidos em 1991 e 1992, demonstraram que a preva
lência da anemia em crianças menores de seis anos
variou de 47,8% a 68,7%, com uma média estadual
de 59,1%.

No Pará, 65,1% das gestantes e 70% das crian
ças menores de seis anos sofrem de anemia ferropri
va; o fndice para todo o estado é de 56,3%.

Em Pernambuco, na região do Recife, 50,9% da
população tem anemia ferropriva. Esta prevalência
cresce para 57,5% na zona do sertão.

No Rio de Janeiro, uma pesquisa da Instituto de
Nutrição da UFRJ sobre a dosagem de vitamina A no
sangue, revela que a prevalência da deficiência de vi

,tamina A entre os pré-escolares é de 32%.
Em Pernambuco, a deficiência de vitamina A é

tão grave - cerca de 55% em crianças de Oa 28 dias
que o Governo Estadual tem promovido campanhas
sistemáticas de administração de doses maciças des
sa vitamina. Tal iniciativa, embora louvável, tem efeito
apenas relativo visto que depois de seis meses sem
ingestão a carência manifesta-se novamente.

Em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha,
35,8% dos pré-escolares tem nlvel baixo de retinol
(vitamina A), no sertão da Parafba essa prevalência é
de 16,8%, e em São Paulo, 30,2%.



Parecer da Comissão

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1995. 
Deputado Roberto Jefferson, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

I - Relatório

Trata-se do Projeto de Lei n1l.4.473, de 1994, ori
undo do Senado Federal, que determina a adição dos
micronutrientes tiamina (vitamina B1), ferro, vitamina
A e vitamina C a produtos alimentfcios, tais como fari
nha de trigo, leite em pó integral e semidesnatado e
leite pasteurizado (art. 111), sendo esta adição de res
ponsabilidade "dos respectivos produtores ou trans
formadores e importados, exceto no tocante ao leite,
caso em que a responsabilidade caberá à usina de
beneficiamento·. Ficam exclurdos da exigência do
projeto o leite distribuido in natura e o "leite liquido, in
dustrializado ou pasteurizado em unidades de produ
ção que manipulem menos de mil litros por dia" (art.
211).

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente pela aprovação do Projeto de Lei nIl 4.473/94,
e pela rejeição do PL nll 2.424/91, apensado, nos ter
mos do parecer do Relator Deputado Feu Rosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Jefferson, Presidente - Mauri Sérgio,

Vice-Presidente - Alexandre Ceranto - Ceci Cunha
- Fernando Gonçalves - Jair Soares - Jonival Lu
cas - José Coimbra - Ursicino Queiroz - Fernan
do Gomes - Euler Ribeiro - José Pinotti - Laire
Rosado - Rubens Cosac - Saraiva Felipe - Ayres
da Cunha - Jofran Frejat - José Unhares - Agnal
do Timóteo - Arnon Bezerra - Feu Rosa - Eduar
do Jorge - Humberto Costa - José Augusto - Mar·
ta Suplicy - Cidinha Campos - Serafim Venzon 
Luiz Piauhylino - Sérgio Arouca e Jandira Fegha.
li.

Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 27085

vês do qual se pode garantir a ingestão continuada de A proposição em epfgrafe impOe diversas pena-
substâncias essenciais à boa nutrição e saúde da po- lidades para o seu descumprimento, desde a multa
pulação. até a suspensão temporária das atividades do infra-

O PL nA 4.473/94 revela-se mais abrangente e tor, passando pela perda, restrição ou suspensao de
completo que o PL nA 2.424/91 - o qual implica, inclu- incentivos fiscais e da participação em linhas de fi-
sive, em gastos públicos - e, por todos os motivos an- nanciamento em estabelecimentos ou linhas oficiais
tes expostos, expressamos nosso voto pela aprova- de crédito, institufdos pelo Poder Público Federal, re-
ção do PL nA 4.473/95 oriundo do Senado Federal e guiando a forma de sua aplicação (art. 3A).
pela rejeição do PL nll 2.424/91 apensado. Outrossim, determina que os órgãos e institui-

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1995. - çOes públicas responsáveis pela fiscalização do dis-
Deputado Feu Rosa, Relator. posto no presente projeto deverão comunicar ao Mi

nistério Público Federal, de imediato, "para as provi
dências que este julgar necessárias, a inobservância
as suas exigências e do seu regulamento" (art. 4A), fi
xando prazo de sessenta dias, a partir da publicação
da lei, para sua regulamentação pelo Poder Executi
vo (art. Sll).

Em apenso encontra-se o Projeto de Lei nll

2.424, de 1991, de autoria do ilustre Deputado Gené
sio Bernardino, tornando "obrigatória a inclusão de
micronutrientes em alimentos distribufdos por progra
mas oficiais, ou quando se tratar de beneficiamento e
produção de alimentos de consumo popular" (art. 10).
Esses nutrientes estão especificados nesse projeto,
que devera-o ser adicionados ao açúcar, à farinha de
trigo, ao arroz parboilizado, à farinha de milho e ao lei
te (art. 24).

Ainda segundo o projeto apensado, "a aquisição
e distribuição de micronutrientes e o controle de sua
inclusão, na forma de pré-mistura, são de responsabi
lidade dos Ministérios da Agricultura e da Saúde" (art.
311), que deverão incluir em seus programas os recur
sos necessários que atendam às disposiçOes desta
lei (art. 411) Fixa-se igualmente o prazo de sessenta
dias, a partir da publicação da lei, para regulamenta
ção pelo Poder Executivo (art. 5A).

Nas justificativas, os autores trazem farto mate
rial técnico e cientifico para respaldar as providência
propostas, ressaltando a gravidade do quadro de
desnutrição em que hoje se encontra a população ca
rente do pafs. O enriquecimento ou fortificação de ali
mentos, destinado a reconstruir propriedades nutriti
vas perdidas ou reduzidas no processo de beneficia
mento, harmoniza-se, com as prescriçOes de impor
tantes organismos internacionais envolvidos no com
bate à desnutrição no mundo, como a FAO e a Orga
nização Mundial de Saúde.

Ressaltam ainda os autores a aplicabilidade
imediata das medidas e seu baixo custo, sendo este
estimado, segundo a justificativa do projeto do Sena.
do Federal, em 60 centavos de dólar per caplta, por
ano.
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11 - Voto do Relator

Incumbe a esta Comissão, nos termos regimen
tais, pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridi
cidade, regimentalidade e técnica legislativa das pro
posições em epigrafe. De outra parte, dada a prefe
rência, também nos termos regimentais, aos projetos
de lei oriundos do Senado Federal, caberá, nesta as
sentada, exercer a Câmara dos Deputados o papel
de Casa Revisora, nos termos do art. 65 da Constitui
ção.

Ambos os projetos merecem louvor, eis que se
harmonizam com o comando do art. 196 da Carta
Magna, cujo texto dispõe ser a saúde "direito de todos
e dever do Estado, garantindo mediante polfticas so
ciais e econOmicas que visem a redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para a sua promoção,
proteçêo e recuperação".

Passando, porém, ao exame da constitucionali
dade, forçoso reconhecer que o projeto apensado, de
iniciativa do ilustre Deputado Genésio Bernardino, na
medida em que atribui aos Ministérios da Agricultura
e da Saúde a responsabilidade de "aquisição e distri
buição ae micronutrientes e o controle de sua inclu
são, na forma de pré-mistura", bem como na determi
nação de que esses Ministérios incluam em seus pro
gramas os recursos necessários ao cumprimento do
disposto na proposição sob comento, acarreta au
mento das despesas a cargo do Poder Executivo Fe
deral, e, desse modo, viola a allnea e do inciso 1\ do §
14 do art. 61 da Constituiçao, verbis:

"Art. 61 .
§ 1Q sao de iniciativa exclusiva do Pre

sidente da República as leis que:

Ambas as proposições foram inicialmente distri- 11 - disponham sobre:
burdas à Comissão de Seguridade Social e Famflia, .
bem como à Comissão de Constituição e Justiça e de e) criação, estruturação e atribuições
Redação. Entretanto, deferindo requerimentos dos dos Ministérios e órgãos da administração
Presidentes das Comissões de Agricultura e Polftica pública." .
Rural e de Economia, Indústria e Comércio, o Presi- Desse defeito não padece o Projeto oriundo do
dente da Camara dos Deputados determinou oitiva Senado Federal, atribuindo aos produtores e fornece-
dessas Comissões, antes do pronunciamento da Co- dores dos produtos a responsabilidade pela adição
missão de Seguridade Social e Famllia. dos micronutrientes especificados.

Tanto a Comissão de Agricultura e PoJrtica Rural Dar porque o meu voto é pela constitucionalida-
como a de Economia, Indústria e Comércio foram de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
pela rejeição de ambos os projetos. Já a Comissão de Lei ~ 4.473, de 1994, bem como pela inconstitucio-
Seguridade Social e Famflia manifestou-se pela apro- nalidade do Projeto de Lei nQ 2.424, de 1991.
vação do Projeto de Lei 4.743194 e pela rejeição do Sala da Comissão, 23 de maio de 1999. - Depu-
Projeto nQ 2.424/91, em apenso. tado José Antonio, Relator.

J: o relatório.
111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei nQ 4.473/94 e
pela inconstitucionalidade do de nQ2.424/91 , apensa
do, nos termos do parecer do Relator, Deputado José
AntOnio Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho, Presidente - Inaldo

Leitlo - tédio Rosa - Ary Kara, Vice-Presidentes 
André Benassi - Caio Riela - Eduardo Paes - Fer
nando Gonçalves - Jutahy Junior - Léo AlcAntara
- Nelson Otoch - Coriolano Sales - Mendes Ribei
ro Filho - Osmar Serraglio - Júlio Delgado - Antô
nio Carlos Konder Reis - Ciro Nogueira - Darci
Coelho - Jaime Martins - Ricardo Fiúza - Geraldo
Magela - José Dirceu - José Genoino - Marcelo
Déda - Waldir Pires - Augusto Farias - Edmar Mo
reira - Fernando Coruja - José Roberto Batochio
- José Antônio Almeida - Sérgio Miranda - Bispo
Rodrigues - Ayrton Xerêz - Nelo Rodolfo - Mauro
Benevides - Udson Bandeira - José Ronaldo 
Robson Tuma - Jair Bolsonaro e Bispo Wander
vai.

Sala da Comissão, 23 de maio 2000. - Deputa
do Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

"'PROJETO DE LEI NIl465-E, DE 1995

Substitutivo do Senado Ao Projeto de Lei nQ

465-C, DE 1995, que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de indicação do número telefOnico e do endereço do
Procon, por parte dos estabelecimentos comerciais e
de prestação de serviços"; tendo pareceres: da Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

. Minorias pela aprovação (Relator: Dep. Celso Russo-



I - Relatório

11 - Voto do Relator

O Substitutivo apresentado pelo Senado à pre
pOsição em pauta, sem dúvida, aprimorou-a.

- parecer do Relator
- subemenda oferecida pelo Relator

- parecer da Comissão '

- subemenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MEIO
AMBIENTE E MINORIAS
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manno); e da Comissão de Constituição e Justiça e De fato, conforme propõe o Substitutivo, é mais
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e adequado que a exigência contida na proposta seja
técnica legislativa, com subemenda (relator: Dep. Bis- inserida no Código de Proteção e Defesa do Consu-
po Rodrigues). midor e submeta seus· infratores às sanções ali pre-

(As Comissões de Defesa do Consumidor; Meio vistas, pois.trata diretamente da proteção e da defesa
Ambiente e Minorias; e de Constituiçl1o e Justiça e de do consumidor.
Redaçl10 (art. 54) Vemos de forma positiva a substituição da ex-

*Projeto inicial publicado no DCD de 19-11-97 pressão "Procon", pela expressão "órgão local de de
fesa do consumidor", pois em muitos locais o órgão

SUMARIO de defesa do consumidor não se denomina Procon.

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA DO Vemos igualmente como pos~tiva a modificaçã?
CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE E MINORIAS proposta pelo Senado, que determma que, nos mUnI-

, cfplos onde não houver órgão local de defesa do con-
- parecer do relator sumidor, sejam afixados telefone e endereço do
_ parecer da Comissão órg"'o estadual de defesa do consumidor, ao invés de

telefone e endereço do órgão de defesa do consumi-
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E dor do municipio mais próximo, já que um órgão mu-

JUSTiÇA E DE REDAÇÃO nicipal não teria competência legal para agir em outro
municfpio, enquanto que um órgão estadual pode
atuar em todos os municrpios do estado, prestando
uma proteção mais efetiva ao consumidor e, se ne
cessário, punindo infratores.

Cabe ressaltar que, de acordo com nosso en
tendimento, o texto do Substitutivo obriga todos os
fornecedores, inclusive os fornecedores de bens e
serviços de direito público, conforme definido no art.
3Ada Lei nll 8.078/90.

Pelo acima exposto, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei n1l 465, de 1995, na forma do Substi
tutivo aprovado peJo Senado Federal.

Sala da Comissão, 17 de junho de 1998. - Depu
tado Celso Russomanno, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realiza
da hoje, aprovou unanimemente o Substitutivo do
Senado Federal ao Projeto de Lei nIl 465-C/95, nos
termos do parecer do relator, Deputado Celso Rus
somanno.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Silas Brasileiro, Presidente - Luciano Pizzatto 
Regina Lino - Celso Russomanno, Vi
ce-Presidentes -Ciro Nogueira - Elias Murad
Fábio Feldmann - Paulo Lustosa - Cunha Lima
- Ricardo Izar - Gilney Viana - Jaques Wagner
- Sérgio Carneiro - Fernando Gab,lra - José
Carlos Aleluia - Aroldo Cedraz - Os6rlo Adria
no- LulzAlberto -Salomão Cruz -Inácio Arru
da - De Velasco - Nllmárlo Miranda.

Sala da Comissão, 1ll de julho de 1998.,"" Dep.u-:
tado 811as Brasileiro, Presidente.

Retoma a esta Casa, após ser apreciado pelo
Senado Federal, o Projeto de Lei nA 465195, que obri
ga os fornecedores a exibirem, em local visfvel e de
fácil leitura, o número do telefone e o endereço do ór
gão de defesa do consumidor municipal ou estadual,
bem como sujeita os infratores às sanções previstas
na Lei Delegada nll 4, de 1962.

No curso de sua apreciação na Câmara Reviso
ra, o projeto em foco recebeu Substitutivo que o modi
fica, inserindo seu conteúdo na Lei 8.078, de 1990
Código de Proteção e Defesa do Consumidor - e su
primindo seu art. 2A, que sujeitava os "ntratores às
sanções previstas na Lei Delegada nA 4, tendo em
vista que, dada a inserção do texto no Código, seus
infratores ficam sujeitos às sanções previstas no
mesmo.

Esta Comissão deve manifestar-se sobre o
mérito do Substitutivo apresentado pelo Senado
Federal, de acordo com o art. 190 do Regimento
Interno.
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO Sala da Comissão, 22 de junho de 1999. - De-
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO putado Bispo Rodrigues, Relator.

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Deputa
do Vic Pires Franco, que tem por objetivo disporsobre
a obrigatoriedade de indicação do número telefOnico
e do endereço do Procon, por parte dos estabeleci
mentos comerciais e de prestação de serviços.

Apreciado inicialmente na Cêmara dos Deputa
dos, o projeto foi revisto pelo Senado Federal com
fundamento no art. 65 da Constituição Federal, de
onde retoma pf3ra análise do Substitutivo que lhe foi
oferecido.

O Substitutivo mereceu, no mérito, aprovação
na Comissêo de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias.

1:= o relatório.

11 - Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 11, letra a, do Regi
mento Intemo, cabe a esta Comissão apreciar o Substi
tutivo do Senado Federal quanto aos aspectos de cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Examinando-os, verifica-se que a matéria é da
competência legislativa da Uniêo, nos termos dos
arts. 22, inciso I, 48 e 61 da Constituição Federal.

Sua inserção no texto da Lei rPl8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, como figura no Substitutivo, aprimora a
proposição.

Além disso, essa inserção atende o art. 12, inci
so 111, da Lei Complementar nA95, de 26 de fevereiro
de 1998, que "Dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, conforme deter
mina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Fe
deral, e estabelece normas para a consolidação dos
atos normativos que menciona".

Entretanto, o Substitutivo contém cláusula de
revogação genérica, tida hoje por desnecessária, em
face do art. 9D. do citado diploma legal, razao por que
sugerimos emenda para suprimi-Ia.

Isto posto, votamos pela constitucionalidade, ju
ridicidade e boa técnica legislativa do Substitutivo do
Senado ao Projeto de lei nD.465-D, de 1995, nos ter
mos da emenda em anexo.

Sala da Comissao, 22 de junho de 1999. - De
putado Bispo Rodrigues, Relator.

EMENDA

Suprima-se o art. 3A do Substitutivo.

111 - Parecer da Comissão

A Comissao de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reuniao ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com subemenda, do Substitutivo
do Senado Federal ao Projeto de Lei nD.485-CIV5, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Bispo Rodri
gues.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho, Presidente - Inaldo

Leitão - lédio Rosa - Ary Kara, Vice-Presidentes 
André Benassi - Caio Riela - Eduardo Paes - Fer
nando Gonçalves - Jutahy Júnior - Léo Alcântara
- Nelson Otoch - Coriolano Sales - Mendes Ribei
ro Filho - OsmarSerraglio - Júlio Delgado - Antô
nio Carlos Konder Reis - Ciro Nogueira - Darci
Coelho - Jaime Martins - Ricardo Fiúza - Geraldo
Magela - José Dirceu - José Genolno - Marcelo
Déda - waldir Pires - Augusto Farias - Edmar Mo
reira - Fernando Coruja - José Roberto Batochio
- José Antônio Almeida - Sérgio Miranda - Bispo
Rodrigues - Ayrton Xerêz - Nelo Rodolfo - Mauro
Benevides - Udson Bandeira - José Ronaldo 
Robson Tuma -JairBolsonaro e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

SUBEMENDA ADOTADA - CCJR

Suprima-se o art. 3D. do substitutivo.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu

tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE LEI ND.770-E, DE 1995

Emenda Do Senado Federal Ao Proje
to De Lei nll no-c, de 1995, que "dispõe so
bre a obrigatoriedade de as instituições pri
vadas de educação beneficiárias de isenção
de impostos terem em seus conselhos fisca
is representantes do corpo discente"; tendo
pareceres: da Comissao de Educação, Cul
tura e Desporto, pela aprovação (relator:
Deputado Joêo Matos); e da Comissêo de
Constituiçao e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: Deputado Augusto Farias).

(As Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e De
Redação (Art. 54})

*Projeto inicial publicado no DCD, de 22-5-98
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SUMARIO

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

- parecer da Comissão
- parecer do relator

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do Relator
- parecer ça Comissão

I - Relatório

O Projeto de Lei em epfgrafe é originado desta
Casa. A ela retorna por força do disposto no parágra
fo único do art. 65 da Constituição Federal, uma vez
que foi emendado pelo Senado.

11 - Voto do Relator

O parágrafo único do art. 1ll. da proposição origi
nai preceituava que o corpo discente menor de idade
fosse representado por um pai de aluno. Entendeu o
Senado Federal que, não havendo mais a figura do
"cabeça do casal", a representação pode também fi
car a cargo de uma mãe de aluno.

Talo teor da emenda, em consonância, aliás, com
uma tendência já consolidada no Direito Civil. Não há
por que, na presente matéria, voltar a discriminar.

No mérito, o voto é pela aprovação da emenda
do Senado Federal.

Sala da Comissão, em 13 de abril de 1999. 
Deputado José Melo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unani
memente, pela aprovação da Emenda do Senado Fe

'ç1rral ao Projeto de Lei nll.770-C/95, nos termos do pa
...recer do Relator, Deputado José Melo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Marisa Serrano, no exercfcio da Presidência; Nice Lo
bêo e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentas; Ademir Lu
cas, Agnelb Queiroz, Atila Lira, Eber Silva, Eduardo
Seabra, Esther Grossi, Evandro Milhomen, Femando
Marroni, Flávio Ams, João Matos, José Melo, Nelson
Marchezan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira, Osvaldo
Biolchi, Osvaldo Sobrinho, Pedro Wilson, Walfrido
Mares Guia e Zezé Perrella.

Sala da Comissão, em 13 de abril de 1999. 
Deputada Marisa Serrano, Vice-Presidenta no exer
cido da Presidência.
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I - Relatório

Trata-se de emenda oferecida pelo Senado Fe
deral ao parágrafo único do art. 1ll.do Projeto de Lei nll.
770-0, de 1995, cujo teor é o seguinte:

"Parágrafo único. Quando o corpo discente for
menor de idade, será representado por um responsá
vel, mãe ou pai de aluno, a ser indicado pela associação
de pais ou entidade comunitária que os represente."

Na sua redação original, dispunha o dispositivo
que o corpo discente menor de idade seria represen
tado por um pai de aluno. Entendeu a Câmara Alta
que, não mais existindo a figura do "cabeça do casal",
a partir da promulgação da Carta de 1988, pudesse
também a representação ficar acargo de uma mãe de
aluno.

A matéria foi analisada pela Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto, que concluiu, unanime
mente, por sua aprovação, nos termos do parecer do
Relator, o nobre Deputado José Melo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação examinar a proposição em epfgrafe quan
do à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislati
va, a teor do art. 3ll., 111, a, do Regimento Interno.

Por considerar que a Emenda do Senado Fede
ral ao Projeto de Lei nIl770-D, de 1995, contempla os
requisitos essenciais de constitucionalidade e juridici
dade e respeita a boa técnica legislativa, o nosso voto
é pela sua aprovação.

Sala da Comissão, em 9 de agosto de 1999. 
Deputado augusto farias, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da Emenda do Senado Federal
ao Projeto de Lei nll770-C/95, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Augusto Farias.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon
çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch,
Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serra
glio, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis, Ciro
Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Ricardo Fiú
za, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoino, Mar
celo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Edmar Mo
reira, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José



SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- emenda apresentada nesta Comissao
- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissao (2)

PROJETO DE LEI NIl1.097-B, DE 1995
(Do Sr. AntOnio Jorge)

Altera o artigo 12 da Lei nº 6.454, de 24
de outubro de 1977, que udispõe sobre a de
nominação de logradouros, obras, serviços e
monumentos públicos, e dá outras providênci
as"; tendo pareceres: da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, pela aprovação des
te e rejeição do de nº 1.517/96, apensado
(Relator: Deputado Osvaldo Biolchi); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emendas, pela
inconstitucionalidade do de nº 1.517/96, apen
sado, e pela prejudicialidade da emenda
apresentada na Comissão (Relator: Deputado
Caio Riela).

27090 Quarta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 2000

AntOnio Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, (Às Comissões de Educação, Cultura e
Ayrton Xerêz, Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Udson Desporto; e de Constituição e Justiça e de Redação
Bandeira, José Ronaldo, Robson Tuma, Jair Bolsona- (Art. 54) - Art. 24, Ii)
ro e BispoWanderval. *Projeto apensado: PL na 1.517196 (OCO, de

Sala da Comissão, em 23 de maio de 2000. - 8-3-96)
Deputado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Na 1.097-A/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputa
dos, alterado pelo art. 111, I, da Resolução nll

10/91, o Senhor Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresenta
ção de emendas a partir de 26-5-99, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 1ade junho de 1999. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida.

I - Relatório

Cuida a matéria de Projeto de Lei, de autoria do
nobre Deputado Antonio Jorge, que objetiva preservar
as denominações tradicionais de logradouros, obras,
serviços e monumentos públicos, evitando-se sucessi
vas substituições de nomes, vindo a comprometer a
constituição de nossa hist6ria e memória nacionais.

Para tanto, propõe o ilustre parlamentar que se
promova a alteração da Lei na 6.454, de 1977, que já
dispõe sobre a denominação de logradouros, servi
ços e monumentos públicos, que é silente a respeito
do objeto deste Projeto.

Segundo o Autor da proposição, tem-se verifica
do no Brasil a constante alteração de denominação
de ruas, avenidas e outros espaços públicos, vindo a
confundir a população local. Na prática, vem ocorren
do a substituição de nomes de polfticos e outras figu
ras importantes do passado nacional, Império e Re
pública, dos logradouros públicos, para nomes de
músicos e atores da atualidade.

Tal procedimento prejudica, sobremaneira, a
preservação do patrimOnio hist6rico-cultural do Bra-

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO PL na 03.544/97
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO PL na 03.759/97

(Wilson Leite Passos) PL na 04.648/98

Dê-se ao parágrafo 111 do art. 111 a seguinte redaçao: Sala das.Sessões, 31 de março de 1999. - De-
"Fica proibida a mudança por outro nome ao putado Antonio Jorge.

bem público que tenha denominação pr6pria reco- Indefiro o desarquivamento do PL na
nhecida oficialmente há mais de 20 (vinte) anos." 305/95, por não ter sido arquivado. Defiro,

nos tennos do parágrafo único do art. 105
do RICD, o desarquivamento dos demais
projetos de lei e seus apensados. Oflcie-ee
ao Requerente e, após, publique-ee.

Em 31-3-99. - Michel Temer, Presi
dente.

Justificação

Visa esta emenda preservar, sobretudo, a me
m6ria local, eis que bem público há mais de vinte
anos reconhecido oficialmente já está integrado nes
sa mem6ria, diferentemente, porém, daquele reco
nhecido recentemente e, não raro, por circunstancias
momentâneas, irrelevantes ou impr6prias e, até mes
mo, sem a concordância da sociedade.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Na 1.097-A/95
(Apenso o PL. nll 1.571/96)

Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputa
dos, alterado pelo art. 1a, I, da Resolução nll

10/91, o Senhor Presidente determinou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresenta
ção de emendas a partir de 20-8-96, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, foi recebida
1 emenda ao projeto.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 1996. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Antonio Jorge)

Requer o desarquivamento de proposição
legislativa.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno desta Casa, requeiro de V. ExA o de
sarquivamento dos Projetos de Lei, a seguir relacio
nados, de minha autoria:

PL nl1 00305/95
PL nQ. 01.080/95
PL nQ. 01.097/95
PL nl1 01.152/95
PL nl1 02.640/96
PL nl1 02.923/97
PL nl1 02.924/97



EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 3° do Projeto de Lei em epf
grafe.

Sala da Comissão, 24 de junho de 1999. - Depu
tado Calo Rlela, Relator.
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sil, já famoso internacionalmente por ser um "pars zoada, que se choca com o princrpio insculpido no ca-
sem memória". put do art. 5Jl da Lei Maior.

Á presente proposição encontra-se apensado o Quanto ao Projeto de Lei nO 1.097, de 1995,
Projeto de Lei nll1.517/96, de autoria do ilustre parla- nada há a obstar ao seu prosseguimento, eis que seu
mentar José Coimbra, que objetiva, por sua vez, alte- intento encontra-se protegido pelo art. 216 e seguin-
rar o art. 1° da Lei Federal em enfoque, ao permitir tes da Constituição Federal.
atribuir nome de pessoa viva com mais de setenta Contudo, parece-nos oportuno salientar que o
anos de idade a bem público, desde que não esteja mandamento da lei não atinge a pretensão do Autor.
ocupando cargo ou função de natureza pública. Na justificação, o Autor refere-se ao problema que se

Entende o nobre Deputado José Coimbra que a tem presenciado nos grandes centros urbanos, a
proibição contida no art. 1Ada mencionada Lei, no substituição de nomes tradicionais de nossa história
sentido de atribuir nomes de pessoas vivas a bem pú- em ruas, avenidas e outros logradouros públicos por
blico, é draconiana, porque impede que pessoas hu- nomes de músicos e artistas da atualidade, o que
mildes, que tenham se destacado ao longo de suas acarreta, segundo seu entendimento. em confusão
vidas, no serviço à comunidade ou pela prática de para a população e a perda de referencial histórico.
atosdeherorsmo, recebam justa homenagem pública Ora, o escopo do Projeto de Lei nll1.097, de 1995, é
em ter seus nomes ligados à obra pública vislvel. diverso. No âmbito de lei federal, a proposição regula

Ambas proposições foram apreciadas pela Co- tão-somente a denominação de bens públicos da
missão de Educação, Cultura e Desporto (fls. OS). re- União, sem alcançar os bens públicos municipais de
cebendo a primeira parecer favorável do nobre Depu- uso comum do povo, a que se refere o Autor, como
tado Osvaldo Biolchi, opinando, na ocasião, pela reje- ruas e praças.
ição do Projeto de Lei nO 1.517/96. Feita essa observação, resta-nos apreciar a

O Deputado Wilson Leite Passos apresentou ao matéria quanto à sua técnica. Constatamos que nAo
Projeto de Lei nA 1.097/95 a emenda "fica proibida a há o devido atendimento à exigências da Lei Comple-
mudança por outro nome ao bem público que tenha mentar nO 95/98, merecendo as duas emendas em
denominação própria que conhecida oficialmente há anexo.
mais de vinte anos". Considero prejudicada a emenda do ilustre Da-

I: o relatório. putado Wilson Leite Passos, tendo em vista a melhor
redação dada ao § 1° do art. 1° do Projeto de Lei nA
1.097/97.

Pelo exposto, manifesto meu voto pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
do Projeto de Lei n.ll1.097, de 1995, com adoção
de duas emendas; pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei no.1.517, de 1996, e pela prejudici
alidade da emenda do Deputado Wilson Leite
Passos.

Sala da Comissão, 24 de junho de 1999. - De
putado Calo Rlela, Relator.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao final do caput e dos §§
1° e 2Ado art. 1°do Projeto de Lei em eprgrafe a sigla
"(NR)".

Sala da Comissão, 24 de junho de 1999. - Depu
tado Calo Riela, Relator.

11 - Voto do Relator

Na conformidade do art. 32, inciso 111, letras a, d,
e ., do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
compete é Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação proceder à análise de ambas as proposi
ções em seus aspectos de constitucionalidade, juridi
cidade, mérito e técnica legislativa.

No que tange a preliminar de constitucionalida
de formal, as proposições não desrespeitam as nor
mas e princfpios da Lei Maior.

ContuQo ao eteito, ao proceder primeiramente à
anélise d6'Projeto de Lei nll. 1.517/96, constatamos
que a proposição apresenta vIcio de constitucionali
dade material.

Isto porque pretende dar elasticidade injustificá
vel à proibiçAo contida no art. 1':1 da Lei Federal nA
6.454m, no sentido de que nâo se pode atribuir
nome de pessoa viva a bem púbij.'X), de qualquer na
,tureza. A menos que naio seja piara fins de natureza
polftlca, é injustificável beneficiar pessoas vivas com
,1.18~ de setenta anos, por destacada tlgura que seja,
no meio sócio-polltico-econõmico e cultural do Pars.
A proposição cria l'l!;sim, uma desigualdade desarra-



rio.

1- Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

- termo de recebimento de emendas
- parecer da Comissão
- parecer reformulado
- emenda oferecida pela relatora
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- exposição do Deputado Eurico Miranda

111 - Na Comissão de Seguridade Social e FamrJia:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

IV - Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1AAs fitas de vfdeo gravadas destinadas à

venda ou aluguel no Pais deverão conter, no seu ini
cio e durante no mfnimo cinco segundos, a seguinte
mensagem: "Faça sexo seguro. Use camisinha".

Art. 211 As fitas de vldeo gravadas que nAo conti
verem a mensagem definida no art. 1Adesta lei esta
rão sujeitas à apreensão.

Art. 311 O Poder Executivo ~egulamentará esta lei
no prazo de 120 (cento e vinte) dias da sua publica
çAo.

Art. 4AEsta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias
após a sua regulamentação.

Art. 5ARevogam-se as disposiçOes em contrá-

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

NA 1

Acrescent~-se ao final do caput e dos §§ 1Ae 211

do art. 1Ado projeto a sigla "(NR)"
Sala da C0missão, 23 de maio de 2000. - Depu

tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

NIl2

Suprima-se o art. 31l do projeto.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu

tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI NIl1.180-C, DE 1995
. (Do Sr. Fernando Gonçalves)

Dispoe sobre a inserção, nas fitas de vfdeo gra
vadas, destinadas à venda ou aluguel no Pafs, da se
guinte mensagem: "Faça sexo seguro. Use camisi
nh~"; tendo pareceres: da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação, com emenda (re
latora: Oep. Maria Elvira); da Comissão de Segurida
de Social e Famflia, pela aprovação deste e da emen-
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111 - Parecer da Comissão da da Comissão de Educação, Cultura e Desporto
(relatora: Dep. Marta Suplicy); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constituci
onalidade, juridicidade e técnica legislativa deste,
com emendas, e da emenda da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto (relator: Dep. Fernando Co
ruja).

(As Comissões de Educação, Cultura e Despor
to; de Seguridade Social e Famflia; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

SUMÁRIO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei
nA 1.079/95, pela inconstitucionalidade do de nA
1.517/96, apensado, e pela prejudicialidade da emen
da apresentada nesta Comissão, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado Caio Riela.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho, Presidente; Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes; André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon
çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcantara, Nelson Otoch,
Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serra
glio, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Ciro
Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Ricardo Fiú
za, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genofno, Mar
celo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Edmar Mo
reira, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José
AntOnio Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues,
Ayrton Xerêz, Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Udson
Bandeira, José Ronaldo, Robson Tuma, Jair 80lsona
ro e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.
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Justificação

Apesar de todas as campanhas realizadas no
Pais, é baixo o número de pessoas que utilizam pre
servativos em suas relações sexuais com parceiros
ocasionais, o que tem permitido uma crescente disse
minação das doenças sexualmente transmissiveis,
especialmente a AIDS.

Imp{)e-se, por este motivo, que continuem e se
incrementem as campanhas a respeito, visando pro
teger a saúde da população.

Uma forma que idealizamos e que atingirá um
público bastante grande é inserir no inicio das fitas de
video gravadas, destinadas a venda ou aluguel no
Pafs, a seguinte mensagem: "Faça sexo seguro. Use
camisinha".

Tal sistemática tem um custo insignificante para
os produtores de fitas gravadas e a virtude de ser
uma campanha permanente.

Por estes motivos, esperamos contar com o
apoio de todos os ilustres Parlamentares para a apro
vação de nosso projeto.

Sala das sessões, 2 de novembro 1995. - Depu
tado Fernando Gonçalves.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N1l1.180, DE 1995

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
111., I, da Resolução nIl.10/91, o Sr. Presidente determi
nou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
ComissOes - de prazo para apresentação de emen
das ao projeto, a partir de 4 de dezembro de 1995, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 1995. 
C6Ua Maria de Oliveira, Secretária.

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇAo,
CULTURA E DESPORTO

1- Relatório

O nobre autor da proposição em epfgrafe pre
tende tornar obrigatória a exibição de mensagem de
prevenção contra a AIDS, no infcio e ao final de todas
as fitas comerciais de video, destinadas ao mercado
brasileiro. A mensagem deverá ter a duração mínima
de cinco segundos.

Decorrido o prazo regimental, não foram recebi
das emendas ao projeto.

11 - Voto do Relator

A proposição do nobre Deputado Fernando
Gonçalves é importante e de grande atualidade.
Grande parte da população brasileira ainda nao acre
dita que a AIDS existe, da mesma forma que muita
gente não acreditou quando o homem pisou na Lua.
Essa descrença no grande feito dos astronautas
americanos não tinha, e não tem, nenhuma importan
cia para a saúde do brasileiro. A descrença, a igno
rância e o descaso a respeito da AIDS, entretanto,
permite que mais e mais pessoas sejam contamina
das e contaminem outras, aumentando o problema
que já assumiu proporções alarmantes no mundo e
no Brasil.

O uso das fitas comerciais de vldeo para pro
pagar uma mensagem educativa permanente, que
pode atingir parcela considerável da população
que compra ou aluga filmes para ver em casa, pa
rece-me um veiculo que não se deve desprezar, in
clusive pelo custo insignificante para os produto
res de fitas de vldeo, como aponta o autor da pro
posição.

Em face do exposto, voto pela aprovação do PL
nI1 1.180/95.

Sala da Comissão, 1.0 de agosto de 1996. - Depu
tada Maria Elvira, Relatora.

PARECER REFORMULADO

I - Relatório

O nobre autor da proposição em epfgrafe pre
tende tornar obrigatória a exibição de mensagem de
prevenção contra a AIDS, no infcio e ao final de todas
as fitas comerciais de video, destinadas ao mercado
brasileiro. A mensagem deverá ter a duração mlnima
de cinco segundos.

11 - Voto da Relatora

A proposição do nobre Deputado Fernando
Gonçalves é importante e de grande atualidade.
Grande parte da população brasileira ainda não acre
dita que a AIDS existe, da mesma forma que muita
gente não acreditou quando o homem pisou na Lua.
Essa descrença no grande feito dos astronautas
americanos não tinha, e não tem, nenhuma importân
cia para a saúde do brasileiro. A descrença, a igno
rância e o descaso a respeito da ALDS, entretanto,
permite que mais e mais pessoas sejam contamina
das e contaminem outras, aumentando o problema
que já assumiu proporções alarmantes no mundo e
no Brasil.



Ao submetermos nosso voto à apreciação
desta Comissão de Educação, Cultura e Despor
to, esclarecemos que somos pela aprovação do
Parecer da ilustre Relatora, Deputada Maria Elvi
ra, ao Projeto de Lei n2.1.180/95, desde que cons
te em seu texto a alteração que estamos propon
do.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 1996. - Depu
tado Eurico Miranda.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N.II1.180-A/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e c!ivulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 26 de agosto de 1996, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto. '

Sala da Comissão, 4 de setembro de 1996. 
Miriam Maria Bragança Santos, Secretária

Dê-se ao artigo 10. do projeto a seguinte reda-
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O uso das fitas comerciais de vfdeo para propa- rante, no minimo, cinco segundos, a seguinte mensa-
gar uma mensagem educativa permanente, que pode gem: 'Faça sexo seguro. use camisinha'."
atingir parcela considerável da população que com- Sala da Comissão, 7 de acosto de 1996. - Depu-
pra ou aluga filmes para ver em casa, parece-me um tado Moacyr Andrade Presidente.
vefculo que não se deve desprezar, inclusive pelo '
custo insignificante para os produtores de fitas de vi- EXPOSiÇÃO DO DEPUTADO EURICO MIRANDA

deo, como aponta o autor da proposição. O Projeto de Lei n2 1.180/95, de autoria do De-
No entanto, faz-se necessária a alteração do ar- putado Fernando Gonçalves, institui a obrigatorieda-

tigo 1.11 do projeto, a fim de que se supra o inconveni- de de inserção, em fitas de vfdeo destinadas à venda
ente de não se limitar quais categorias de filmes de- ou aluguel, da mensagem: "Faça sexo seguro. Use
vem conter a referida mensagem. camisinha".

Em face ao exposto, voto pela aprovação do PL O projeto é justificado com base na necessidade
n.ll 1.180/95, com a emenda anexa. de incremento de campanhas de esclarecimento a

Sala da Comissão, 7 de agosto de 1996. - De- respeito da AIDS e no custo insignificante que a inser-
putada Maria Elvira, Relatora. ção da mensagem nas fitas de vfdeo representaria.

EMENDA OFERECIDA PELA RELATORA Por não fazer exceção a nenhum tipo de filme, o pro
jeto obriga a inserção da mensagem até em fitas con-
tendo filmes destinados ao público infantil, o que con
sideramos inconveniente e inadequado. Pelo motivo
citado, propomos que seja modificado o art. 1.11 do
Projeto de Lei n.lll.1801ll5, que deverá ter a seguinte reda-
ção:

"Art. 10. As fitas de vfdeo gravadas, contendo
filmes eróticos ou pornográficos, destinadas à ven
da ou aluguel no Pafs, deverão conter, no seu inf
cio, durante, no mfnimo, cinco segundos, a seguin
te mensagem: 'Faça sexo seguro. Use camisi
nha'."

ção:
Art. 111. As fitas de vfdeo gravadas, contendo

filmes eróticos ou pornográficos, destinadas à
venda ou aluguel no Pafs, deverão conter, no seu
infcio, durante, no mfnimo, cinco segundos, a se
guinte mensagem: "Faça sexo seguro, use cami
sinha".

Sala da Comissão, 7 de agosto de 1996. - Depu
tada Maria Elvira, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, com emenda, o Projeto de Lei n"1.180/95,
nos termos do parecer reformulado da Relatora, De
putada Maria Elvira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Moacyr Andrade, Presidente; Maurfcio Requião, Vi
ce-Presidente; Flávio Arns, Pedro Wilson, Severiano
Alves, Elias Abrahão, José Unhares, Itamar Serpa,
João Fassarela, Osvaldo Biolchi, Maristi Serrano, Ri
cardo Gomyde, Dolores Nunes, Maria Elvira, Luciano
Castro, Eurico Miranda, Esther Grossi, Paulo Lima e
Padre Roque.

Sala da Comissão, 7 de acosto de 1996. - Depu
tado Moacyr Andrade, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao artigo 1.11 do projeto a seguinte reda
ção:

,"Art. 1.11 As fitas de vfdeo gravadas, contendo fil
mes eróticos ou pornográficos, destinadas à venda
ou aluguel no Pafs, deverão conter, no seu infcio, du-



PROJETO DE LEI Nll 1.180-B/95

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Camara dos Deputados, alterado pelo art. 1A,
I, da Resolução nll10191, o Senhor Presidente determi
nou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Co
missOes - de prazo para apresentação de emendas a
partir de 30-10-97, por cinco sessOes. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 1997. - Sér
gio sampaio Contrelras de Almeida, Secretário.

Em, 24-2-99. - Michel Temer, Presi
dente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Fernando Gonçalves)

Requer o desarquivamento de proposições.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Camara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento das proposi
ções a seguir relacionadas que são de minha autoria:

PL nll 96/95
PL nA 1.180/95.
Sala das Sessões, em 3 de fevereiro de 1999. 

Deputado Fernando Gonçalves, PTB/RJ.

Defiro, nos termos do art. 105, Pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nas 98/95
e 1.180/95. Publique-se.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vicente Arruda, Presidente; Tuga Angerami,

Cláudio Chaves eAlcione Athayde, Vice-Presidentes;
Carlos Alberto Campista, Carlos Magno, Euler Ribei
ro, Jonival Lucas, Marcos Vinicius, Ursicino Queiroz,
Armando Abilio, Darcisio Perondí, Elcione Barbalho, Li
dia Quinan, Rita Camata, Saraiva Felipe, Ceci Cunha,
Fátima Pelaes, OslTlênio Pereira, Eduardo Jorge, Hum
berto Costa, Jandira Feghalli, José Augusto, Marta

Suplicy, Serafim Venzon, Arnaldo Faria de Sé,
Jair Soares, Jofran Frejat, José Unhares, Nilton Baia
no, Sérgio Arouca - titulares; Alexandre Ceranto,
Costa Ferreira, Laura Carneiro, Colbert Martins, Pe
dro Yves, Jovair Arantes, Rommel Feijó e Agnelo Qu
eiroz - suplentes.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 1997. - De
putado Vicente Arruda, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

I - Relatório

O Projeto de Lei em epigrafe, de autoria do ilus
tre Deputado Fernando Gonçalves, determina a in
serção, nas fitas de vrdeo gravadas, destinadas à
venda ou aluguel no País, da seguinte mensagem:
"Faça sexo seguro. Use camisinha".

Prevê que a desobediência ao disposto na pro
posição sujeita a apreensão da fita e dá um prazo de
30 dias para a vigência da lei após a sua publicação,
com o fito de as produtoras se adequarem à exigên
cia.

O objeti~o do nobre Autor foi o de aproveitar um
veiculo de grande disseminação na sociedade para
melhor informar sobre as formas de prevenção da
AIDS e de outras doenças sexualmente transmissí
veis.

Na douta Comissão de Educação, Cultura e
Desporto a eminente Relatora, Deputada Maria Elvi
ra, acatando sugestão do ilustre Deputado Eurico Mi
randa, prop6s a modificação do art. 1A, acatada por
aquele órgão técnico, determinado que a inserção da
aludida mensagem só fosse obrigatória nas fitas con
tendo filmes eróticos e pornográficos.

I: o Relatório.

11 - Voto do Relator

A luta pela construção de uma rede de preven
ção e de combate a epidemia da AIDS deve ser feita
aproveitando-se todas as oportunidades possfveis
para disseminar a idéia da camisinha como uma das
formas mais eficientes de prevenção da AIDS.

Nesse sentido, consideramos excelente a idéia
do Deputado Fernando Gonçalves, aperfeiçoada pela
Emenda da Deputada Maria Elvira, que procura foca
lizar a mensagem em prol do chamado "sexo seguro"
justamente nos expectadores de filmes com conteúdo
erótico ou pornográfico.

Isto posto, nosso voto é pela aprovação do Pro
jeto de Lei nA 1.180, de 1995, e da Emenda proposta
pela ComissAo de Educação, Cultura e Desporto.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 1996. 
Deputada Marta Supllcy, Relatora.

m- Parecer da Comlnlo

A Comissão de Seguridade e Famflia, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nA 1.180/95, com adoça0 da emenda
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nos
termos do parecer da Relatora, Deputada Marta Su
plicy.



EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se o art. 3lI. e o art. 511 do projeto, re
numerando-se o art. 4Q para art. 311•

Sala da Comissão, 29 de setembro de 1999. 
Deputado Fernando Coruja, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 4Q
, renumerado para art. 311, a se

guinte redação:
"Art. 3Q Esta lei entra em vigor cento e vinte dias

após a sua publicação."
Sala da Comissão, 28 de setembro de 1999. 

Deputado Fernando Coruja, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reuniãO ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de Lei
nA 1.180-8195 e da Emenda da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, nos termos do parecer do
Relator, Deputado Fernando Coruja.

I - Relatório

11 - Voto do Relator

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela alínea a do inciso 111 do art. 32, exa
minar os projetos quanto à constitucionalidade, à juri
dicidade e à técnica legislativa. '

A matéria examinada é da competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicfpios, nos termos do inciso 11 do art. 23 da Constitu
ição Federal e do inciso V do mesmo artigo. Não há
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS impedimento à iniciativa legislativa de Parlamentar,

PROJETO DE LEI NIl 1.180-8/95 no ca~~ exame do Projeto de Lei nQ 1.180, de 1995,

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento este relator não detectou nenhuma inconstitucionali-
Interno da Camara dos Deputados, alterado pelo art. dade, salvo o seu art. 3Q

, onde se estipula prazo para
1Q, I, da Resolução nQ 10/91, o Senhor Presidente de- regulamentação da matéria pelo Poder Executivo.
terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia Trata-se de flagrante violação do princípio da separa-
das Comissões, prazo para apresentação de emen- ção dos Poderes, a qual já está sumulada por esta
das a partir de 29-6-99, por cinco sessões. Esgotado Comissão.
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto. O projeto não exibe, por outro lado, vício quanto

Sala da Comissão, em 5 de agosto de 1999. - à juridicidade. Quanto à técnica legislativa, há dois
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretá- problemas: o art. 4Q

, que cuida da vigência da lei, es-
rio. tabelece prazo muito exíguo; o art. 5Q é cláusula de

revogação genérica, contrariando o art. 91l da Lei nll

95, de 26 de fevereiro de 1998.
As emendas das Comissões de Seguridade So

cial e Famflia e de Educação, Cultura e Desporto, por
sua vez, são constitucionais, jurídicas e de boa técni
ca legislativa.

Ante o exposto, este relator vota pela Constituci
onalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei nll 1.180, de 1995 nos termos das
emendas anexas; vota também pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa das emen
das oferecidas ao projeto nas Comissões de Seguri
dade Social e Famflia de e de Educação, Cultura e
Desporto.

Sala da Comissão, em 28 de setembro de 1999.
- Deputado Fernando Coruja, Relator.

Pelo projeto em exame, conforme o disposto em
seu art. 1Q

, "As fitas de vídeo gravadas, destinadas à
venda ou a aluguel no País, deverão conter, no seu
início e durante no mínimo cinco segundos, a seguin
te mensagem:

"Faça sexo seguro. Use camisinha."

O Deputado Fernando Gonçalves, ilustre autor
do projeto, considera ainda ser baixo no País o núme
ro de pessoas que se vale dos preservativos, razão
por que se devem incrementar as campanhas a res
peito.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto
aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nll

1.180/95, nos termos do parecer reformulado da rela
tora, a ilustre Deputada Maria Elvira, com emenda.
Esta emenda restringia a advertência "Faça sexo, use
camisinha" às fitas de vídeo contendo filmes eróticos
ou pornográficos.

A Comissão de Seguridade Social e Família
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nIl.1.180/95,
com adoção da emenda da Comissão de Educação,
Cultura e Despli'rto, nos termos do parecer da ilustre
relatora, a Deputada Marta Suplicy.

Chega em seguida o projeto a esta Comissão,
onde se lança o presente parecer.

~ o relatório.



- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da ComisSêo
- emenda adotada pela ComisSêo

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAo

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

1- RELATÓRIO

A proposição do nobre Deputado Jair Mene
guelli submetida à nossa análise concede anistia aos
trabalhadores, dirigentes sindicais ou não, emprega
dos da PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S.A., que
tenham sofrido punição em virtude de participação
em movimentos reivindicatórios.

O projeto restringe a anistia às puniçOes que
ocorreram no perlodo de 10 de setembro de 1994 a
10 de setembro de 1996.

E: assegurado aos empregados dispensados ou
suspensos a reintegração no emprego. Os efeitos fi
nanceiros, outrossim, somente serão produzidos
após a promulgação da lei e da efetiva reintegração,
garantindo que não haverá indenização sem o traba
lho correspondente.

SêO garantidos o COmputo do tempo de serviço,
a progressão salarial, bem como o pagamento das
contribuiçOes previdenciárias, pública ou privada, du
rante o perfodo entre a punição e a vigência da lei.

A esse projeto foram apensados dois outros, a
saber, PL n1l 202, de 1999, de autoria do ilustre Depu
tado Jaques wagner, e PL nll 245, de 1999, do nobre
Deputado Roberto Jefferson.

-NIl1-

Suprimam-se o art. 3ll e o art. 5A do projeto, re
numerando-se o art. 41l para art. 31l•

Sala da Comiss::lo, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

-Nll2-
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: rejeição dos de nQs 202/99 e 245/99, apen-
Ronaldo Cézar Coelho, Presidente; Inaldo Lei- sados (Relator: Deputado Marcelo Déda).

t::lo, lédio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes; André (As Comissões de Trabalho, de Admi-
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon- nistração e Serviço Público; e de Constitui-
çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcantara, Nelson Otoch, ção e Justiça e de Redação)
Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serra- *.. . . .
glio, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, Ciro Proje.to mlclal publicado no OCO de 16-3-99.
Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Ricardo FiIl- - Projetos apensados: PL nD 202199 (OCO de
za, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno, Mar- 20-3-99) e nD 245199 (OCO de 20-3-99).
ceio Déda, waldir Pires, Augusto Farias, Edmar Mo- SUMÁRIO
reira, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José
AntOnio Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE
Ayrton Xerêz, Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Udson ADMINISTRAÇÃO E
Band~ira, José Ronaldo, Robson Tuma, Jair Bolsona- SERViÇO PÚBLICO
ro e BIspo wanderval.

Sala da Comiss::lo, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS - CCJR

Dê-se ao art. 41l do projeto, renumerado para art.
30., a seguinte redação:

"Art. 30. Esta lei entra em vigor cento e vinte dias
após a sua publicação."

Sala da ComisSêo, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

*PROJETO DE LEI Nll113-A, DE 1999
(Do Sr. Jair Meneguelli)

Concede anistia a dirigentes ou repre
sentantes sindicais e trabalhadores punidos
por participação em movimento reivindicató
rio; tendo pareceres: da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação deste, com emenda, e pela
rejeição dos de n.!ls 202199 e 245/99, apen
sados (Relator: Deputado Paulo Rocha); e
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, jUFldíci
dade, técnica legislativa e, no flléIlfto, pela
aprovação deste e da emenda da CoIT'IiISAo
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público; e pela constitucionalidade, jullidici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela



"Art. Iº .
§ 12 O disposto neste artigo somente

gerará efeitos financeiros a partir da publica
ção da presente lei."

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1999. 
Deputado Paulo Rocha, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou, unanimemente, pela aprovação, com emenda,
do Projeto de Lei nl1 113/99 e pela rejeição dos Projetos
de Lei nJls 202199 e 245/99, apensados, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Paulo Rocha.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
José Múcio Monteiro, Presidente; Laire Rosado,

Jair Meneguelli e Marcus Vicente, Vice-Presidentes;
Paulo Rocha, Medeiros, Avenzoar Arruda, Eunício
Oliveira, José Carlos Vieira, Pedro Henry, Vanessa
Grazziotin, Zaire Rezende, João Tota, Pedro Eugê
nio, Alex Canziani, Júlio Delgado, Paulo Paim, Vival
do Barbosa, Jovair Arantes, Luiz AntOnio Fleury e
Eduardo Campos.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado José Múcio Monteiro, Presidente.

Em virtude do exposto, somos pela aprovação
do PL n1l 113, de 1999, e da emenda modificativa ora
apresentada, e pela rejeição dos Projetos de Lei nlls
202, de 1999, e 245, de 1999.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1999. 
Deputado Paulo Rocha, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao § III do art. 111 do projeto a seguinte re
dação:

11 - Voto do Relator

O PL n1l 113, de 1999, visa sanar injustiças co
metidas contra trabalhadores da Petrobras. O nobre
Autor desse projeto demonstra, de forma inequívoca,
em sua justificação, a procedência da medida legisla
tiva.

Não foram observados os acordos coletivos ce
lebrados e a Justiça do Trabalho, por meio de sua cor
te mais alta, o Tribunal Superior do Trabalho, decla
rou abusiva a greve da categoria, ignorando aspectos
relevantes para a solução do litígio.

O Poder Judiciário, muitas vezes, limita a sua
análise aos aspectos formais devido à sua tradição e
não analisa outros aspectos relevantes para o deslin
de da controvérsia.

O Poder Legislativo, formado por representan
tes eleitos pelo povo, no entanto, não pode ignorar
que a atitude adotada pela empresa em virtude da
greve representa total desrespeito à liberdade sindi
cal e ao exercrcio do direito de greve, constitucional
mente garantidos.

Como salientado pelo Autor, vários trabalhadores
têm sido reintegrados por sentenças individuais, mas
não podemos esperar que todos tenham exercido seu
direito de ação para sanara injustiça cometida contra os
que participaram de movimento reivindicatório.

O projeto, além de conceder a anistia, tem um
escopo muito mais amplo que é a garantia do exercr
cio do direito de greve e da atividade sindical inibida
pela empresa com a sua atitude arbitrária.

Julgamos oportuna a apresentação de emenda
modificativa a fim de determinar que os efeitos finan
ceiros sejam produzidos a partir da publicação da lei,
suprimindo o restante do inciso que vincula tais efei
tos à efetiva reintegração.
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O primeiro projeto apensado também concede Entendemos que tal vinculação pode ser utiliza-
anistia, divergindo, no entanto, do Pl nQ 113, de 1999, da para postergar a reintegração pela empresa e adi-
quanto ã abrangência, pois atinge todos os trabalha- ar o pagamento da remuneração ao empregado. Não
dores, quanto ao período compreendído entre 6 de é esse o escopo do projeto que pretende apenas que
março de 1993 até a publicação da lei e quanto aos os efeitos não sejam retroativos, mas, sim, produzi-
efeitos da norma, garantindo salários retroativos. dos a partir da publicação da lei.

O PL nll 245, de 1999, segunda proposição O PL n"202, de 1999, amplia o instituto da anis-
apensada, concede anistia aos empregados de enti- tia que somente deve ser utilizada em casos extre-
dades sindicais que tenham sofrido punições em vir- mos, quando há o risco de se inibir a atuação sindical
tude de razões ideológicas, políticas ou participação e o desrespeito aos princípios constitucionais, como
em movimento reivindicatório, no período de 6 de ju- ocorre no caso específico apontado pelo Deputado
nho de 1990 até a publicação da lei. Garante salários Jair Meneguelli.
retroativos e a reintegração no emprego. O PL n1l245, de 1999, que concede anistia ape-

Não foram apresentadas emendas no prazo re- nas aos empregados de entidades não justifica a res-
gimental. trição a essa categoria específica, tampouco elenca

É o relatório. fatos concretos que poderiam fundamentar a proposi
ção.



Dê-se ao § 111. do art. 111. do projeto a seguinte re
dação:
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EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO O Plenário da Câmara dos Deputados analisa-
rá, ao final, as Proposições.

É o Relatório.

"Art. 111. .
§ 1Q O disposto neste artigo somente

gerará efeitos financeiros a partir da publica
ção da presente lei."

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado José Múcio Monteiro, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

I - Relatório

Pelo Projeto de Lei nll.113, de 1999, o ilustre De
putado Jair Meneguelli pretende conceder anistia aos
trabalhadores, dirigentes sindicais ou não, emprega
dos da Petrobras - Petr61eo Brasileiro S/A. - que te
nham sofrido punição devido à participação em movi
mentos reivindicatórios, no perfodo compreendido
entre 111. de setembro de 1994 e 111 de setembro de
1996.

Assegura a reintegração no emprego, com efei
tos financeiros a partir da promulgação da lei e da efe
tiva reintegração. Garante a contagem do tempo de
serviço, a progressao salarial, e o pagamento das
contribuições previdênciárias durante o perfodo entre
a puniçao e a vigência da lei.

Foram apensados os Projetos de nll.s 202, de
1999 do Deputado Jaques wagner, e 245, de 1999,
do Deputado Roberto Jefferson.

O PL. nll. 202, de 1999, além da anistia concedi
da a todos os trabalhadores que tenham sofrido puni
ção entre 6 de março de 1993 até a publicaçao da lei,
garante o pagamento de salários retroativamente.

O PL. nl1 245, de 1999, concede anistia aos em
pregados de entidades sindicais que tenham sofrido
punições por razões ideológicas, pollticas ou partici
pação em movimento reivindicatório, no perfodo de 6
de junho de 1990 até a publicação da lei, garantindo
salários retroativos e a reintegração no emprego.

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público aprovou, por unanimidade, o Projeto
de Lei nll.113, de 1999, com uma emenda, que garan
te efeitos financeiros somente a partir da publicação
da lei; e rejeitou os de nll.s 202 e 245, de 1999.

A esta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação compete analisar as Propostas sob os as
pectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e mérito.

Aos Projetos nao foram apresentadas emendas.

11 - Voto do Relator

Não vislumbramos quaisquer vícios de natureza
constitucional, jurídica ou de técnica legislativa.

No mérito temos que o Projeto de Lei n1l.113, de
1999, aprovado pela Comissão de Trabalho, Adminis
tração e Serviço Público, atende melhor ao que espe
ra a sociedade brasileira.

Necessário é frisar o que, de maneira aprofun
dada, ressaltou o ilustre Relator naquela Comissão.

O objetivo principal das proposições é sanar as
injustiças cometidas contra os trabalhadores da Pe
trobras. Nao foram observados, por essa empresa, os
acordos coletivos celebrados, e a Justiça do Traba
lho, analisando tão-somente os aspectos formais do
movimento grevista de então, declarou abusiva a gre
ve da categoria, culminando tal decisão a dispensa
de incontável número de empregados da Petrobras,
dentre os quais sindicalistas.

A decisão desta Justiça Especializada do Trabalho,
todavia, violou flagrantemente os preceitos constitucio
nais garantidores da liberdade sindical e o exercfcio do
direito de greve. Prova disso é que, até hoje, vários traba
lhadores vêm conseguindo a reintegração àquela em
presa, por intermédio de sentenças individuais.

O objetivo final do projeto não é s6 ó de garantir
a reintegração dos trabalhadores, expulsos por aque
la decisão equivocada, mas dar exeqüibilidade ao
preceitos de nossa Magna Carta.

A emenda aprovada pela Comissão de Traba
lho, Administração e Serviço Público, merece ser
acolhida, urna vez que os efeitos financeiros, além de
sobrecarregar em demasia aquela Empresa Pública,
fariam com que fosse adiada sine die a reintegração,
que é o escopo final dos Projetos.

Há que ser lembrada também a Lei nll. 7.783, em
seu art. 14, parágrafo único, inciso I. Reza este dispo
sitivo que, na vigência de acordo, convenção ou sen
tença normativa, nao constitui abuso do exercfcio do
direito de greve a paralisação que tenha por objetivo
exigir o cumprimento de cláusula ou condição.

Por tal razão, o órgão colegiado da Justiça do
Trabalho, o TST., equivocou-se em julgar a greve dos
empregados da Petrobras abusiva, pois o que queri

. am era somente fazer cumprir o acordo antes cele
brado.



PROJETO DE LEI N1l402-B, DE 1999
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Dispõe sobre alterações no texto da
Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Transito Brasileiro); tendo pa
receres: da Comissão de Viação e Trans
portes, pela aprovação deste, e do de nll

474/99, apensado, com substitutivo (rela
tor: Deputado Antônio Geraldo); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com substi
tutivo, deste e do de n2 474/99, apensado,
com emenda, e do Substitutivo da Co
missão de Viação e Transportes (relator:
Deputado Ciro Nogueira).

(As Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 25-3-99.

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão
- emenda adotada pela Comissão
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Idêntica anistia foi sancionada pelo za, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genoíno, Mar-
ex-Presidente Itamar Franco, através da Lei nll 8.632, ceio Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Edmar Mo-
de 04 de março de 1993. reira, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José

A Lei nll 8.878, de 11 de maio de 1994, conce- Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues,
deu anistia aos servidores públicos civis e emprega- Ayrton Xerêz, Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Udson
dos da Administração Pública Federal direta, autár- Bandeira, José Ronaldo, Robson Tuma, Jair Bolsona-
quica e fundacional, bem como aos empregados de ro e Bispo Wanderval.
empresas públicas e sociedades de economia mista Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu-
sob o controle da União, que tenham sofrido punição tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
no período compreendido entre 16 de março de 1990
e 30 de setembro de 1992.

Nada diferente do que estabelecem essas leis
pretende o Projeto sob análise.

Por outro lado, as mesmas razOes que levaram
aquela Comissão de Trabalho, Administração e Ser
viço Público a rejeitar os PL nll 202 e 245, de 1999, jul
gamo-Ias adequadas.

Com efeito o PL. nQ 202 amplia o instituto da
anistia que somente deve ser utilizada em casos ex
tremos, quando há o risco de se inibir a atuação sindi
cal e o desrespeito aos princIpias constitucionais. O
PL. nll 245 concede anistia apenas a empregados de
entidades sindicais, não se justificando a restrição
apenas a essa categoria.

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juri
dicidade, boa técnica legislativa dos Projetos de Lei
nUs 113, 202 e 245, de 1999, mas, no mérito, pela
aprovação do de nll 113, com a emenda da Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público e pela
rejeição dos demais.

Sala da Comissão, 2 de maio de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, Relator.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei nll 113/99 e da Emenda.da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela rejeição dos Projetos de Lei nUs
202 e 245, de 1999, apensados, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado Marcelo Déda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho, Presidente; Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes; André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon
çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch,
Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serra
glio, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis, Ciro
Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Ricardo Fiú-



VI- para as bicicletas, sinalização noturna dian
teira, traseíra, lateral e os pedais; (NR)

Art. 311. O art. 105 da Lei nll. 9.503/97,
passa a vigorar com a seguint~ alteraçao ?a
redação do inciso VI, e acresCido do seguin-
te inciso VII: ..

"Art. 105 ..

"Art. 61 .

a) ..

1) cento e dez quilômetros por hora para auto
móveis camionetas e motocicletas; (NR), "
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COMISSÃO DEViAÇÃO E TRANSPORlrES tor 00 projeto, só faz encarecer o produto e pouco
co.ntribui para a segurança dos ciclistas e pedestres.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENIilAS Finalmente, a obrigatoriedade do fornecimento

PRO.ETO DE LEI f!P 402199 pelas montadoras, encarroçadoras, importadores e fa-
(apensado o PL n~474/99) bAcantes, de manual oomendo normas de circulação,

infrações, penalidades" direção defensiva, primeiros
Nos termos do art. 119, caput ,I, do socorros e Anexos dOJCõdigo de Transito Brasileiro, no

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. ato de comercializaçAo de ciclos, me parece um exa-
Presidente determinou a abertura - e dNulgação na gero. Afinal, a grande maioria dessas normas só inte-
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre- ressa mais aos veículos, não aos ciclos. Assim, para
sentação de emendas, a partir de 11-5-99, por cinco essa categoria teria muito pouca utilidade.
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas Quanto à proposta do projeto apensado nós a
emendas ao projeto. consideramos também relevante em termos de segu-

Sala da Comissão, 18 de maio de 1999. - Ruy rança dos passageiros. Nem sempre os motoristas
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário. esperam que os passageiros se acomodem em seus

I - Relatório assentos, e já dêo partida nos veiculas provocando
desequillbrios e danos físicos aos que ainda se en-

O presente projeto de lei altera vários dispositi- contram em pé.
vos do Código de Trânsito Brasileiro. Pelo exposto, somos pela aprovação do PL nll.

No art. 61, que trata dos limites de velocidades 402/99 e do PL n.ll474/99, na forma do Substitutivo
máxima dos veiculas, propõe, na alínea a do inciso 11, que apresentamos.
a velocidade máxima de cento e dez quilômetros, nas Sala da Comissão, 21 de setembro de 1999. _
rodovias, também para as motocicletas. Deputado Antonio Geraldo, Relator.

No art. 105, que trata dos equipamentos obriga-
tórios dos veículos, retira do dispositivo em vigor a SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
obrigatoriedade das bicicletas possuírem campainha, LEI Nll 402, DE 1999
e espelho retrovisor do lado esquerdo. Dispõe sobre alterações no texto da

No art. 338, retira do dispositivo a referência a Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997
ciclos, deixando a obrigatoriedade de que trata o arti- (Código de Trânsito Brasileiro).
go unicamente para a comercialização de veículos. O Congresso Nacional decreta:

A este PL nll. 402/99, foi apenso o PL nll. 474/99, Art. 1.1l Este projeto de lei propõe alterações nos
que acrescenta mais um inciso ao art. 105 do Código arts. 61, 105 e 338 da Lei nll. 9.503/97, que institui o
de Trânsito Brasileiro, que trata dos equipamentos Código de Trânsito Brasileiro, e tratam respectiva-
obrigatórios dos veiculas. Propõe "para os veículo~ mente da velocidade máxima limite dos veículos e
de transporte escolar, os de transporte de passagel- dos seus equipamentos obrigatórios.
ros com mais de 10 lugares, equipamento que impeça Art. 211. O art. 61 da Lei nll. 9.503/97, passa a vigo-
o deslocamento do veiculo enquanto qualquer das rar com a seguinte redação:
portas estiverem abertas."

Cabe a esta Comissão de Viação e Transportes
emitir parecer quanto ao mérito da proposição princí
paI e sua apensa.

11 - Voto do Relator

As alterações propostas pelo autor do projeto
são a nosso ver relevantes. No caso da velocidade li
mite máxima nas rodovias para as motos, acredita
mos que, sendo um veículo mais leve e de maior a.gili
dade as motos precisam ganhar a mesma velOCida
de d~s automóveis para que possam melhor praticar
a direção defensiva.

A obrigatoriedade do uso de campainha e espe
lho retrovisor nas bicicletas, concordamos com o au-
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VII - para os veículos de transporte escolar, os ga, Jorge Costa, Osvaldo Reis, Dr. Heleno, Almeida
de transporte de passageiros com mais de 10 luga- de Jesus, José Carlos Elias e De Velasco.
res, equipamento que impeça o deslocamento do veí- Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999. - De-
culo enquanto qualquer das portas estiveres aber- putado Marcelo Teixeira, Presidente.
tas."

Art. 411 O art. 338 da Lei nl1 9.503/97, passa a vi
gorar com a seguinte redaçao:

"Art. 338. As montadoras, encarroçadoras, os
importadores e fabricantes, ao comerciarem veículos
automotores de qualquer categoria são obrigados a
fornecer, no ato da comercializaçao do respectivo veí
culo, manual contendo normas de circulação, infra
ções, penalidade, direção defensiva, primeiros socor
ros e Anexos do Código de Trânsito Brasileiro." (NR)

Art. 511 Esta leí entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 21 de setembro de 1999. 
Deputado Antonio Geraldo, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N1l402l99
(apensado o PL n11 474/99)

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgaçao na Ordem do
Dia das Comissões -.de prazo para apresentação de
emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a par
tir de 24-9-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 111 de outubro de 1999. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

11I- Parecer da COMISSÃO

A Comissão de Viaçao e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen
te, com substitutivo, o Projeto de Lei n11 402/99, e o de
nll. 474/99, apensado, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado Antônio Geraldo.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Marcelo Teixeira - Presidente; Mário Negro
monte e Chico da Princesa - Vice-Presidentes; Antô
nio Geraldo, Aracely de Paula, Eliseu Resende, Igor
Avelino, Jldefonço Cordeiro, João Ribeiro, Lael Varel
la, Alberto Mourão, Domiciano Cabral, João Henri
que, Aloízio Santos, Chiquinho Feitosa, Feu Rosa,
Romeu Queiroz, Silvio Torres, Carlos Santana, Luiz
Sérgio, Philemon Rodrigues, Teima de Souza, Wel
Iington Dias, Airton Cascavel, João Tota, José Cha
ves, Duílio Pisaneschi, Neuton Lima, Gonzaga Patrio
ta, Pedro Chaves, Almerinda de Carvalho, Paulo Bra-

PROJETO DE LEI N11 402-A, DE 1999

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre alterações no texto da Lei nll

9.503, de 23 de setembro de 1997 Código de Trân
sito Brasileiro).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O art. 61 da Lei n1l 9.503/97, passa a vigo

rar com a seguinte redação:

"Art. 61 ..

a) .

1) cento e dez quilômetros por hora para auto
móveis, camionetas e motocicletas; (NR)

"
Art. 211 O art. 105 da Lei n1l 9.503/97, passa a vi

gorar com a seguinte alteração da redação do inciso
VI, e acrescido do seguinte inciso VII:

"Art. 105 ..

VI- para as bicicletas, sinalização noturna dian
teira, traseira, lateral e nos pedais; (NR)

VII - para os veículos de transporte escolar, os
de transporte de passageiros com mais de 10 lugares,
equipamento que impeça o deslocamento do veículo
enquanto qualquer das portas estiverem abertas."

Art. 3l1. O art. 338 da Lei nll. 9.503/97, passa a vi
gorar com a seguinte redaçao:

"Art. 338. As montadoras, encarroçadoras, os
importadores e fabricantes, ao comerciarem veículos
automotores de qualquer categoria são obrigados a
fornecer, no ato da comercializaçao do respectivo veí
culo, manual contendo normas de circulação, infra
ções, penalidade, direção defensiva, primeiros socor
ros e Anexos do Código de Transito Brasileiro." (NR)

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999. - De
putado Marcelo Teixeira, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Nll 402-A/99
No termos do art. 119, caput e inciso I do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 111, I, da Resolução nll. 10/91, o Senhor Pre-



Art.. 10S .
VI - para as bicicletas, sinalização no

turna dianteira, traseira, lateral e nos pedais.
(NR)

Art. 338. As montadoras, encarroçado
ras, os importadores e fabricantes, ao comer
ciarem velculos automotores de qualquer ca
tegoria, são obrigados a fornecer, no ato de
comercialização do respectivo veículo, ma
nual contendo normas de circulação, infra
ções, penalidades, direção defensiva, primei
ros socorros e Anexos do Código de Transito
Brasileiro." (NR)

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Ciro Nogueira, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N1l474, DE 1999

Acrescenta novo inciso ao art. 10S da

Lei nll9.503, de 23 de setembro de 1997.

EMENDA DO RELATOR

Suprima-se o art. 30 do projeto.
Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Ciro

Nogueira, Relator.

"Art. 61 .
§ 12 .

1- .,,- .
a) .

1) cento e dez quilômetros por hora para auto
móveis, camionetas e motocicletas; (NR)

PROJETO DE LEI Nll 402, DE 1999
(Apenso o PL n1l 474/99)

Dispõe sobre alterações no texto da
Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro).

Autor: Deputado Inocêncio Oliveira
Relator: Deputado Ciro Nogueira

I - Relatório

O Projeto de Lei nll402/99, pretende alterar a re
dação do § 111 do artigo 61, do inciso VI do artigo 105 e
do caput do artigo 338 do Código de Transito Brasilei
ro (Lei n1l 9.503, de 23-9-97).

O Projeto de Lei nll 474/99, do Deputado João
Coser, apensado, intenta alterar o artigo 10S do mes
mo diploma legal, para acrescentar-lhe um inciso.

Examinados na Comissão de Viação e Trans
portes, foram aprovados na forma de Substitutivo,
que reúne os textos dos projetos.

Enviados a esta Comissão, não receberam
emendas.

Cabe, agora, opinar sobre a constitucionalida
de, juridicidade e a técnica legislativa das proposi
ções, nos termos regimentais.

11 - Voto do Relator

Os projetos tratam de matéria integrante da
competência legislativa da União, e não há reserva
de iniciativa (art. 22, XI, da CF).

Estão bem escritos, salvo a menção à cláusula
revogatória genérica e ao uso das iniciais "NR" ao fi
nal do novo texto (problemas inexistentes no Substi
tutivo da CVT), e não apresentam questionamento de
ordem infraconstitucional.

Assim, opinamos pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do PL nll402/99 e do
PL n1l 474/99, apensado, bem como do Substitutivo
adotado na Comissão de Viação e Transportes, na
forma do Substitutivo e da emenda, em anexo.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Depu
tado Ciro Nogueira, Relator.
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sidente determinou a abertura e divulgação na Ordem COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
do Dia das Comissões, prazo para apresentação de E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

emendas a partir de 25-11-99,. por cinco sessões. ~sgo- SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto. LEI Nll 402 DE 1999

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 1999. - '
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário. Altera a Lei nll 9.503, de 23 de se-

tembro de 1997 (Código de Trânsito Sra-
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO sUeiro).

E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO O Congresso Nacional decreta:

Art. 111 Dê-se ao n1l 1 da allnea a do inciso 11 do §
111 do artigo 61, ao inciso VI do art. 10S e ao art. 338,
da Lei nIl9.S03, de 23 de setembro de 1997, a seguin
te redação:
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO 1) cento e dez quilômetros por hora
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO para automóveis, camionetas e motocicle-

PROJETO DE LEI NIl4D2-A, DE 1999 tas; (NR)

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa. com substitutivo, do Projeto de
Lei nll 402-A/99. do de nll 474/99, apensado, com
emenda, e do Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes. nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Ciro Nogueira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi. Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon
çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch,
Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serra
glio, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis, Ciro
Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins,

Ricardo Fiúza, Geraldo Magela, José Dirceu,
José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto
Farias, Edmar Moreira, Fernando Coruja, José Ro
berto

Batochio, José Antônio Almeida, Sérgio Miran
da, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Nelo Rodolfo, Ma
uro Benevides, Udson Bandeira, José Ronaldo, Rob
son Tuma, Jair Bolsonaro e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI NIl4D2-A, DE 1999
Substitutivo Adotado - CCJR

Altera a Lei nll 9.503. de 23 de se
tembro de 1997 (Código de Trânsito Bra
sileiro).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 111 Dê-se ao nll 1 da allnea a do inciso 11 do §
111 do artigo 61, ao inciso VI do art. 105 e ao art. 338,
da Lei nIl9.503, de 23 de setembro de 1997, a seguin
te redação:

"Art. 61 .
§ 111 ..

1- .

11- .

a) .

Art. 105 ..
VI - para as bicicletas, sinalização no

turna dianteira, traseira, lateral e nos pedais.
(NR)

Art. 338. As montadoras, encarroçado
ras, os importadores e fabricantes, ao co
merciarem veículos automotores de qual
quer categoria, são obrigados a fornecer, no
ato de comercialização do respectivo veícu
lo, manual contendo normas de circulação,
infrações, penalidades, direção defensiva,
primeiros socorros e Anexos do Código de
Trânsito Brasileiro." (NR)

Art. 211 Esta lei entra em Vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiçA E DE
REDAÇÃO

PROJETO DE LEI Nll474, DE 1999

EMENDA ADOTADA - CCJR

Suprima-se o art. 311 do projeto.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu

tado Ronaldo Cézar Coelho, Presidente.

PROJETO DE LEI NIl1.563-A, DE 1999
(Do Sr. Alceu Collares)

Altera a Lei n!t 8.036, de 11 de maio de
1990, a fim de permitir a movimentação da
conta vinculada no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço pelos portadores de oste
omielite crônica; tendo parecer da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público pela aprovação deste e rejeição dos
de nºs 1.596/99 e 1.654/99, apensados,
contra o voto da Deputada Fátima Pelaes
(relator: Deputado Alexandre Santos).

(As ComissOes de Trabalho, De Adminis
tração E Serviço Público; E De Constituição E
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, li)

SUMARIO

I - Projeto Inicial
11 - Projeto apensado: PL nll 1.654/99
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111 - Na Comissão de Trabalho, de Administra- rescisão do contrato individual de trabalho ou de qual-
ção e Serviço Público: quer outro pecúlio a que o paciente tenha direito". Já

- termo de recebimento de emendas a Lei nll. 8.922, de 25 de julho de 1994, acrescentou
_ parecer do relator novo inciso ao artigo 20 da Lei n12 8.036/90 que permi-
_ parecer da Comissão te a movimentação do saldo da conta vinculada
O Con resso Nacional decreta: "quando o trabalh~dor ou qualq~er de. seus depe~-

li. g . .. dentes for acometido de neoplasla maligna". Acredl-
. Art.1 Esta lei permite a ~ovlmentação da co~ta tamos que a osteomielite crônica possa receber trata-

vinculada no Fundo de Garantia do Te.mpo de S~rvIÇO mento idêntico ao que foi deferido à AIDS e à neopla-
- FGTS, p:los portadores.d: osteomlellte crônl~a. sia maligna.

Art. 2 O art..20 da Lei n ~.036, de 11 ~e m~lo.de Ante o que foi exposto, resta evidenciado o ele-
199.0' passa a vigorar acrescido do seguinte inCISO vado alcance social do projeto em tela, razão pela
XIII. qual rogamos o apoio de nossos ilustres Pares em

"Art. 20. sua aprovação.
XIII - quando o trabalhador ou qual- Sala das Sessões, 25 de agosto de 1999. - De-

quer de seus dependentes for acometido de putado Alceu Collares.
osteomielite crônica." LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

Art. 32 Esta lei entra vigor na data de sua publí- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS-
cação. CeDi

Justificação

A proposta em eplgrafe pretende inserir a osteo
mielite crônica, que vem a ser a inflamação da medu
la óssea, como um dos motivos que dão ensejo a mo
vimentar a conta individual do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.

Nossa iniciativa justifica-se por ser a osteomieli
te uma doença incapacitante e de diflcil tratamento,
assumindo, na maioria das vezes, caráter de doença
irrecuperável.

Por outro lado, os recursos do FGTS disponibili
zados nas contas individuais constituem, efetivamen
te, um patrimônio dos trabalhadores.

Assim sendo, ternos a seguinte situação: de um
lado, uma doença crônica de diffcil resolução, que sub
mete a pessoa por ela afetada a grandes sofrimentos,
além de envolver certos gastos financeiros para o seu
tratamento; de outro, um recurso de propriedade do tra
balhador do qual não pode ele lançar mão, salvo em si
tuações especiais regulamentadas em lei.

Nossa proposta, portanto, possibilita a conjun
ção dessas duas situações. Ora, se há um trabalha
dor que tem recursos disponlveis no FGTS, nada
mais lógico que possa deles fazer uso no tratamento
de uma doença que lhe acomete ou a algum de seus
dependentes.

Existem legislações análogas que subsidiam
nossa pretensão. A Lei n127.670, de 8 de setembro de
1988, estabelece que a Slndrome da Imunodeficiên
cia Adquirida - AIDS, justifica o "levantamento dos
valores correspondentes ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, independentemente de

LEI N1I.8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe Sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências.

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situa
ções:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indi
reta, de culpa reciproca e de força maior;

*Inciso I com redação dada pela Medida Provi
sória ~ 1.876-16, de 26-8-1999.

*0 texto anterior dizia:
"I - despedida sem justa causa, inclusive a indi

reta, de culpa reciproca e de força maior, comprovada
com o depósito dos valores de que trata o art. 18.

*Inciso com redaçlío dada pela Lei nD9.491, de
9-9-1997.

11 - extinção total da empresa. fechamento de
quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agên
cias, supressão de parte de suas atividades, ou ainda
falecimento do empregador individual sempre que
qualquer dessas ocorrências implique rescisão de
contrato de trabalho, comprovada por declaração es
crita da empresa, suprida, quando for o caso, por de
cisão judicial transitada em julgado;

111 - aposentadoria concedida pela Previdência
Social;

IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério ado
tado para a concessão de pensões por morte. Na falta
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de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo (cinqüenta por cento) do saldo existente e disponfvel
da conta vinculada os seus sucessores previstos na em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do
lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a re- Tempo de Serviço, nª data em que exercer a opção.
querimento do interessado, independente de inventá- *Inciso regulamentado pelo Decreto nD2.430, de
rio ou arrolamento; 17-12-1997.

V - pagamento de parte das prestações decor- § 1D. A regulamentação das situações previstas
rentes de financiamento habitacional concedido no nos incisos I e 11 assegurará que a retirada a que faz
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetua-
desde que: dos na conta vinculada durante o perfodo de vigência

a) o mutuário conte com o mfnimo de 3 (três) do último contrato de trabalho, acrescida de juros e
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma atualização monetária, deduzidos os saques.
empresa ou em empresas diferentes; § 211. O Conselho Curador disciplinará o disposto

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mfnimo, no inciso V, visando a beneficiar os trabalhadores de
durante o prazo de 12 (doze) meses; baixa renda e a preservar o equilfbrio financeiro do

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80% FGTS.
(oitenta por cento) do montante da prestação. § 3D. O direito de adquirir moradia com recursos

VI-liquidação ou amortização extraordinária do do FGTS pelo trabalhador só poderá ser exercido
saldo devedor de financiamento imobiliário, observa- para um único imóvel.
das as condições estabelecidas pelo Conselho Cura- § 411 O imóvel objeto de utilização do FGTS so-
dor, dentre elas a de que o financiamento seja conce- mente poderá ser objeto de outra transação com re-
dido no âmbito do SFH e haja interstrcio mfnimo de 2 cursos do Fundo na forma que vier a ser regulamen-
(dois) anos para cada movimentação; tada pelo Conselho Curador.

VII - pagamento total ou parcial do preço da § 5D. O pagamento da retirada após o perfodo
aquisição de moradia própria, observadas as seguin- previsto em regulamento, implicará atualização mo-
tes condições: netária dos valores devidos.

a) o mutuário deverá contar com o mfnimo de 3 § 611 Os recursos aplicados em cotas de Fundos
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na Mútuos de Privatização, referidos no inciso XII, serão
mesma empresa ou empresas diferentes; destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a

b) seja a operação financiável nas condições vi- aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Pro-
gentes para o SFH. grama Nacional de Desestatização, de que trata a Lei

VIII - quando o trabalhador permanecer três nll.9.491, de 1997, e de programas estaduais de de-
anos ininterruptos, a partir de 10 de junho de 1990, sestatização, desde que, em ambos os casos, tais
fora do regime do FGTS, podendo o saque, neste destinações sejam aprovadas pelo CND.
caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do ti- *§ 6D com redação dada pela Lei nD 9.635, de
tular da conta; 15-5-1998.

*Inciso VIII com redação dada pela LeinD 8.678, § 74 Ressalvadas as alienações decorrentes
de 13-7-1993. das hipóteses de que trata o § 8!l, os valores mobiliári-

IX - extinção normal do contrato a termo, inclu- os a que se refere o parágrafo anterior só poderão ser
sive o dos trabalhadores temporários retlidos pela Lei integralmente vendidos, pelos respectivos Fundos,
nI1 6.019, de 3 de janeiro de 1974; seis meses após a sua aquisição, podendo ser alie-

X - suspensão total do trabalho avulso por pe- nada em prazo inferior parcela equivalente a 10%
riodo igualou superiora 90 (noventa) dias, comprova- (dez por cento) do valor adquirido, autorizada a livre
da por declaração do sindicato representativo da ca- aplicação do produto dessa alienação, nos termos da
tegoria profissional. Lei n"6.385, de 7 de dezembro de 1976.

XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus *§ 7D com redação dada pela Lei nD 9.635, de
dependentes for acometido de neoplasia maligna. 15-5-1998.

*Inciso XI acrescido pela Lei nD 8.922, de § 8D. As aplicações em Fundos Mútuos de Priva-
25-7-1994. tização são nominativas, impenhoráveis e, salvo as

XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI a XI deste
Privatização, regidos pela Lei n!l6.385, de 7 de dezem- artigo e o disposto na Lei nll. 7.670, de 8 de setembro
bro de 1976, permitida a utilização máxima de 50% de 1988, indisponfveis por seus titulares.



LEI NI1 7.670, DE 8 DE SETEMBRO DE 1988

Estende aos Portadores da Síndro
me da Imunodeficiência Adquirida 
SIDAlAIDS, os beneficios que especifica,
e dá outras providências.

Art. jD. A Sindrome da Imunodeficiência Adquiri
da - SIDAlAIDS, fica considerada, para os efeitos le
gais, causa que justifica:

I - a concessão de:
a) licença para tratamento de saúde prevista

nos artigos 104 e 105 da Lei n' 1.711, de 28 de outu
bro de 1952;

b) aposentadoria, nos termos do art. 178, inciso
I, alrnea b da Lei n11 1.711, de 28 de outubro de 1952;

c) reforma militar, na forma do disposto no art. 108,
indso V, da lei n' 6.880, de 9 de dezembro de 1980;

d) pensão especial nos termos do art. 111 da Lei
n11 3.738, de 4 de abril de 1960;

e) auxilio-doença ou aposentadoria, indepen
dentemente do período de carência, para o segurado
que, após filiaçao à Previdência Social, vier a mani
festá-Ia, bem como a pensão por morte aos seus de
pendentes.

11 - levantamento dos valores correspondentes
ao Fundo de Garantia, do Tempo de Serviço - FGTS,
independentemente de rescisão do contrato individu
ai de trabalho ou de qualquer outro tipo de pecúlio a
que o paciente tenha direito.

Parágrafo único. O exame pericial para os fins
deste artigo será realizado no local em que se encon
tre a pessoa, desde que impossibilitada de se loco
mover.
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*§ BJ2 acrescido pela Lei nO 9.491, de 9-9-1997. de imóvel localizado no município onde resida, bem
§ gg. Decorrido o prazo mínimo de doze meses, como no caso em que o adquirente já detenha, em

contados da efetiva transferência das quotas para os qualquer parte do País, pelo menos um financiamen-
Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão to nas condições do SFH.
optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo *§ 17 acrescido pela Medida Provisória nO
de Garantia do Tempo de Serviço. 1.876-16, de 26-8-1999.

*§ gD acrescido pela Lei nO 9.491, de 9-9-1997. Art. 21. Os saldos das contas não individualiza-
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares das e das contas vinculadas que se conservem inin-

das aplicaçOes em Fundos Mútuos de Privatização terruptamente sem créditos de depósitos por mais de
poderão transferi-Ias para outro fundo de mesma na- cinco anos, a partir de 111 de junho de 1990, em razão
tureza de o seu titular ter estado fora do regime do FGTS, se-

*§ 10. acrescido pela Lein09.491, de 9-9-1997. rão incorporados ao patrimOnio do Fundo, resguarda-
§ 11. O montante das aplicaçOes de que trata o § do o direito do beneficiário reclamar, a qualquer tem-

611 deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos po, a reposição do valor transferido.
contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo *Artigo, caput, com redação dada pela Lei nQ

de Garantia do Tempo de Serviço. 8.678, de 13-7-1993.
*§ 11. acrescido pela Lei nO 9.491, de 9-9-/997. . .
§ 12. Desde que preservada a participação indi- .

vidual dos quotistas, será permitida a constituição de
clubes de investimento, visando a aplicação em quo
tas de Fundos Mútuos de Privatização.

*§ 12. acrescido pela Lei nO 9.491, de 9-9-1997.
§ 13. A garantia a que alude o § 411 do art. 13

desta lei não compreende as aplicações a que se re
fere o inciso XII deste artigo.

*§ 13. acrescido pela Lei nD 9.491, de 9-9-1997.
§ 14. O Imposto de Renda incidirá exclusiva

mente sobre os ganhos dos Fundos Mútuos de Priva
tização que excederem a remuneração das contas
vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço, no mesmo periodo.

*§ 14. acrescidopela Lei nO 9.491, de 9-9-1997.
§ 15. Os recursos automaticamente transferidos

da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço em razão da aquisição de ações não afetarão
a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os
§§ jD. e 211 do art. 18 desta lei.

*15. acrescido peia Lei nO 9.491, de 9-9-1997.
§ 16. Os clubes de investimento a que se refere

o § 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros
meses da sua constituição, parcela equivalente a 5%
(cinco por cento) das quotas adquiridas, para atendi
mento de seus desembolsos, autorizada a livre apli
cação do produto dessa venda, nos termos da Lei nl1

6.385, de 7 de dezembro de 1976."
*§ 16. com redação dada pela Lei nO 9. 635, de

15-5-1998.
§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vin

culada do FGTS nas modalidades previstas nos inci
sos V, VI e VII deste artigo, nas operações firmadas, a
partir de 25 de junho de 1998, no caso em que o ad
quirente já seja proprietário ou promitente comprador



§ 111 .

I - não depositar mensalmente o per
centual referente ao FGTS, bem como os va
lores previstos no art. 18 desta lei, nos prazos
de que trata o § 6l! do art. 477 da Consolida
ção das Leis do Trabalho - CLT;

..................................................." (NR)
Art. 7.11 Ficam convalidados os atos praticados

com base na Medida Provisória n.ll1.876-15, de 28 de
julho de 1999.

Art. 8.11 Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 9ll Ficam revogados o § 1.11 do art. 911 e o art.
14 da Lei n.ll4.380, de 21 de agosto de 1964, e o art.
23 da Lei n1l.8.692, de 28 de julho de 1993.

Brasilia, 26 de agosto de 1999; 17811. da Inde
pendência e 111 11 da República.
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Art. 2.11 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- popular poderão contemplar sistemática de
blicação. desconto, direcionada em função da renda

Art 3.11 Revogam-se as disposições em contrário. familiar do beneficiário, onde o valor do be-

Ó
li nefício seja concedido mediante redução no

MEDIDA PROVIS RIA N 1.876-16, DE 26 DE valor das prestações a serem pagas pelo
AGOSTO DE 1999 mutuário ou pagamento de parte da aquisi-

Dispõe sobre a adoção de medidas ção ou construção de imóvel, dentre outras,
relacionadas com o Sistema Financeiro a critério do Conselho Curador do FGTS.
da Habitação - SFH, altera as Leis nlls § 7.11 Os recursos necessários para a consecu-
4.380, de 21 de agosto de 1964, 8.036, de ção da sistemática de desconto serão destacados,
11 de maio de 1990, e 8.692, de 28 de ju- anualmente, do orçamento de aplicação de recursos
lho de 1993, e dá outras providências. do FGTS, constituindo reserva específica, com conta-

o Presidente da República, no uso da atribuição bilização própria." (NR)
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se- Art. 6.11 Os arts. 20 e 23 da Lei n.ll8.036, de 1990,
guinte Medida Provisória, com força de lei: passam a vigorar com as seguintes alterações:

Art 1.11 Será admitida, no âmbito do Sistema Fi- "Art. 20 .
nanceiro da Habitação - SFH, a celebração de con- I - despedida sem justa causa, inclusi-
tratos de financiamento com planos de reajustamento ve a indireta, de culpa recíproca e de força
do encargo mensal diferentes daqueles previstos na maior;
Lei n.ll 8.692, de 28 de julho de 1993. .. .

Parágrafo Único. Nas operações de financia- § 17. Fica vedada a movimentação da
mento habitacional realizadas com recursos do Fundo conta vinculada do FGTS nas modalidades
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, o Conselho previstas nos incisos V, VI e VII deste artigo,
Curador do FGTS poderá definir os planos de reajusta- nas operações firmadas a partir de 25 de ju-
mento do encargo mensal a serem nelas aplicados. nho de 1998, no caso em que o adquirente

Art. 2.11 Os agentes financeiros do SFH poderão já seja proprietário ou promitente comprador
contratar financiamentos onde a cobertura securitária de imóvel localizado no município onde resi-
dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional da, bem como no caso em que o adquirente
do Sistema Financeiro da Habitação, desde que a já detenha, em qualquer parte do País, pelo
operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a co- menos um financiamento nas condições do
bertura relativa aos riscos de morte e invalidez per- SFH." (NR)

manente. "Art. 23 .
Art. 3.11 O art. 25 da Lei n.ll8.692, de 1993, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 25. Nos financiamentos celebrados no âm

bito do Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efeti
va de juros será de, no máximo, doze por cento ao
ano." (NR)

Art. 4.11 O inciso 111 do art. 18 da Lei n.ll4.380, de
21 de agosto de 1964, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"111_ estabelecer as condições gerais a que de
verão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro
da Habitação quanto a garantias, juros, prazos, limi
tes de risco e valores máximos de financiamento e de
aquisição dos imóveis financiados no âmbito do Sis
tema Financeiro da Habitação." (NR)

Art. 5.11 O art. 92 da Lei n.ll8.036, de 11 de maio
de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes pa
rágrafos:

"§ 611 Mantida a rentabilidade média de
que trata o § 111, as aplicações em habitação



TiTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Justificação

A lei n1l 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que re
gulamenta o abono salarial, dentre outras providênci
as, estabelece alguns requisitos que devem ser cum
pridos pelo empregado para a percepção do benefi
cio: ter recebido uma remuneração média mensal no
periodo trabalhado não superior a dois salários mini
mos; comprovar pelo menos trinta dias de atividade
remunerada no ano-base; ter percebido remuneração
de empregador contribuinte do Programa PIS/PASEP
e, finalmente, estar cadastrado no Fundo de Partici
pação PIS/PASEP, hà pelo menos cinco anos.

Desses requisitos, o referente ao prazo de ca
dastramento no Fundo não consta expressamente do
texto da Constituição que criou o abono, verbis:

"Art. 239 ..
§ 32 Aos empregados que percebam

de empregadores que contribuem para o
Programa de Integração Social ou para o
Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público, até dois salários mfnimos
de remuneração mensal, é assegurado o
pagamento de um salário mfnimo anual,
computado neste valor o rendimento das
contas individuais, no caso daqueles que já
participavam dos referidos programas, até a
data da promulgação desta Constituição."

Em não existindo um comando constitucional
para limitar a percepção do abono por aqueles que já
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PROJETO DE LEI NIl1.564, DE 1999 estivessem cadastrados há mais de cinco anos no Pro-
(Do Sr. Francisco Garcia) grama PIs/PASEP, podemos concluir que esse limite foi
Altera o inciso 11 do art. 9ll da Lei n2 cri~do de forma aleatória, visando unic~lIne~te reduzir o

7.998, de 11 de janeiro de 1990, reduzin. universo de trabalhadores que a ele fanam JUs.
do o tempo minlmo exigido de cadastra. Ocorre que nestes quase dez anos de vigência
menta do empregado junto ao Fundo de da lei nIl 7.998/90, aumentaram significativamente os
Partlclpaçlo PISIPASEP, para fins de re. percalços da classe trabalhadora, em esp~cial da-
cebimento do abono salarial. quela parcela que aufere os menores salános, sub-

A C
· T b I . . metida que foi a um gigantesco arrocho salarial.

( s omissões de ra a ho, de AdmInistração e ... . . . . .
Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de .I:: Justamente visando minorar as dificuldades VI-
Redação (Art. 54) _ Art. 24 li). vencladas por esses trabalhadores que. estamos

, apresentando a proposta em tela. Reduzindo-se o
O Congresso Nacional decreta: prazo exigido de cadastramento no Fundo de Partici-
Art. 111 O inciso /I do art. 911 da lei n1l 7.998, de 11 pação- PIS/PASEP, de cinco para um ano, aumenta-

de janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte rá o número de trabalhadores que poderão benefici-
redação: ar-se anualmente do abono salarial.

"Art. 9!l Vale observar que estamos propondo a retirada
11 - estejam cadastrados há pelo me- da expressão "ou no Cadastro Nacional do Trabalha-

nos 1 (um) ano no Fundo de Participação dor", constante da parte final do mencionado inciso.
PIS/PASEP." (NR) Esse Cadastro, também conhecido pela sigla CNT,

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua era um programa desenvolvido pelo Ministério do Tra-
publicação. balho e da Previdência Social, em conjunto com ou

tros órgãos governamentais, que visava a unificação
de toda a base de dados trabalhista e previdenciária,
simplificando a prestação de informações pelos em
pregadores e facilitando a tomada de polfticas espe
cfficas pelo Governo.

Se à época da promulgação da lei justificava-se a
referência ao CNT, o mesmo não ocorre atualmente, pois
o Cadastro, por motivos variados, não prosperou, sendo
despiciendo manter qualquer referência a ele. Esse o
motivo pelo qual estamos aproveitando a oportunidade
para fazer a exclusão acima mencionada.

Ante o que foi exposto, entendemos que se en
contra devidamente evidenciado o alcance social do pre
sente projeto, razao pela qual esperamos contar com o
apoio de nossos ilustres Pares em sua aprovação.

Sala das sessões, 25 de agosto de 1999. - Depu
tado Francisco Garcia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAT/VOS

CeDI

CONSTITUIÇÃO

DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988



Brasília, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento

Interno, requeiro a Vossa Excelência a apensação do
Projeto de Lei nA 1.596/99, de autoria do Senhor Dr.
Rosinha, que "Acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei
nA8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movi
mentação da conta vinculada quando o trabalhador
for portador de osteomielite crônica", ao Projeto de
Lei nA 1.563/99, do Sr. Alceu Collares, que "Altera a
Lei nAS.036, de 11 de maio de 1990, a fim de permitir
a movimentação da conta vinculada no Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço pelos portadores de oste
omielite crônica".

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Presidente.

Defiro. Apense-se o PL n2 1.596/99
ao PL nSl. 1.563/99. Oficie-se ao Requeren
te e, após, publique-se.

Em 6-12-99. - Michel Temer, Presi
dente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

OfIcio n!! 183/99

LEI NSI. 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

§ 3.1l Aos empregados que percebam de empre
gadores que contribuem para o Programa de Integra
ção Social ou para o Programa de Formação do Patri
mônio do Servidor Público, até dois salários minimos
de remuneração mensal, é assegurado o pagamento
de um salário minimo anual, computado neste valor o
rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a
data da promulgação desta Constituição.

§ 4S1. O financiamento do seguro-desemprego re
ceberá uma contribuição adicional da empresa cujo
Indice de rotatividade da força de trabalho superar o
Indice médio da rotatividade do setor, na forma esta
belecida por lei.
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Art. 239. A arrecadação decorrente das contri- I - tenham percebido, de empregadores que
buiçOes para o Programa de Integração Social, criado contribuem para o Programa de Integração Social -
pela Lei Complementar nSl. 7, de 7 de setembro de PIS, ou para o Programa de Formação do Patrimônio
1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público- PASEP, até 2 (dois) salários mi-
do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nSl. nimos médios de remuneração mensal no periodo
8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da pro- trabalhado e que tenham exercido atividade remune-
mulgação desta Constituição, a financiar, nos termos rada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;
que a Lei dispuser, o programa do seguro desempre- 11 - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cin-
go e o abono de que trata o § 3Adeste artigo. co) anos no Fundo de Participação PIS/PASEP ou no

§ 1SI. Dos recursos mencionados no caput deste Cadastro Nacional do Trabalhador.
artigo, pelo menos quarenta por cento serão destina- Parágrafo único. No caso de beneficiários inte-
dos a financiar programas de desenvolvimento eco- grantes do Fundo de Participação PIS/PASEP, serão
nômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvi- computados no valor do abono salarial os rendimen-
mento Econômico e Social, com critérios de remune- tos proporcionados pelas respectivas contas individu-
ração que lhes preservem o valor. ais.

§ 2AOS patrimônios acumulados do Programa .
de Integração Social e do Programa de Formação do .
Patrimônio do Servidor Público são preservados,
mantendo-se os critérios de saque nas situações pre
vistas nas leis especificas, com exceção da retirada
por motivo de casamento, ficando vedada a distribui
ção da arrecadação de que trata o caput deste artigo,
para depósito nas contas individuais dos participan
tes.

Regula o Programa do Segu
ro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
FAT, e dá outras providências.

Art. 911 É assegurado o recebimento de abono
salarial no valor de 1 (um) salário mlnimo vigente na
data do respectivo pagamento, aos empregados que:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita a retirada do Projeto de Lei
nº 1.596/99.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exll, nos termos do art. 104, ca

put, do Regimento Interno, a retirada do Projeto de
Lei nA 1.596/99, de minha autoria, que "acrescenta



11 - Voto do Relator

A finalidade primeira do FGTS é a formação de
um patrimônio para o trabalhador, no caso de uma

COMISSÃO DE TRABALHO, DE AMDINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO TERMO DE RECEBIMENTO

DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NA 1.563/99
(Apensados: PL nAs 1.596/99 e 1.654/99)

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1A, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados. o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 28-3-2000, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto e a seus apensados.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nA1.563, de 1999, de autoria do
Deputado Alceu Collares, propõe o acréscimo de um
novo inciso ao artigo 20 da Lei nA 8.036, de 11 de maio
de 1990, para estabelecer que quando o trabalhador,
ou qualquer de seus dependentes, for acometido de
osteomielite crônica, poderá sacar o saldo da sua
conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

Aproposição em epigrafe foram apensados ou
tros dois projetos: o PL nA 1.654, de 1999, do Deputa
do José Borba, e o PL nA1.596, de 1999, do Deputado
Dr. Rosinha, ambos propondo o saque do saldo da
conta vinculada em razão do acometimento de osteo
mielite crônica. Diferenciam-se, entretanto, do projeto
principal, pelo fato de não preverem o saque do saldo
da conta vinculada quando a doença acometer qual
quer um de seus dependentes, ou seja, restringe-se o
direito ao saque ao trabalhador titular da conta.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas quaisquer emendas às propostas em apre
ciação.

~ o relatório.
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dispositivo ao artigo 20 da Lei nA 8.036, de 11 de maio eventual demissão ou por outras necessidades gra-
de 1990, para permitir a movimentação de conta vin- ves e prementes.
culada quando o trabalhador for portador de osteomi- A aplicação de seus recursos em obras de sa-
elite crônica". neamento básico e infra-estrutura, também previsto

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2000. - na legislação que instituiu o FGTS, é, indubitavelmen-
Deputado Dr. Rosinha. te, de grande importência, mas, como dito anterior-

Defiro. Publique-se. mente, não é sua função primordial. Os recursos do
Em 23-5-2000. _ Michel Temer Presi- Fundo ~eyem ~tender, antes de tudo, às necessida-

dente. 'desmais Imediatas do trabalhador.
Seguindo esta linha de raciocinio, foram apro

vadas diversas hipóteses de saque do saldo da conta
vinculada, entre elas duas que nos interessam mais
de perto: acometimento de neoplasia maligna e de
AIDS. A aprovação dessas hipóteses decorreu do
fato de tais doenças implicarem elevados gastos em
seus respectivos tratamentos, não fazendo sentido o
trabalhador possuir recursos na conta vinculada e de
les não poder fazer uso.

A proposta em análise equipara-se, a nosso ver,
aos casos de AIDS. e neoplasia maligna, afinal de
contas, a osteomielite crônica é uma doença que pro
duz grandes sofrimentos a quem dela é acometido.
Além do desconforto flsico causado, o seu tratamento
envolve muitos gastos.

Parece-nos que a aprovação da proposta é me
dida de inteira justiça para com aqueles que padecem
dos males causados por essa doença. Ademais, a
sua aprovação não representará riscos à administra
ção do Fundo, pois o volume dos saques decorrentes
dessa hipótese não gerará, com certeza, desequilfbri
os financeiros de grande monta.

Por fim, gostariamos de nos manifestar favora
velmente ao saque do saldo para os trabalhadores e,
também, para os seus dependentes, numa analogia
com a hipótese de neoplasia maligna.

Pelas razões acima expostas, opinamos favora
velmente à aprovação do Projeto de Lei nA 1.563, de
1999, de autoria do Deputado Alceu Collares, e pela
rejeição do Projeto de Lei nA 1.654, de 1999, do Depu
tado José Borba, e do Projeto de Lei nQ 1.596, de
1999, do Deputado Dr. Rosinha.

Sala da Comissão, 20 de abril de 2000. - Depu
tado Alexandre Santos, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou o Projeto de Lei nA 1.563/99 e rejeitou os Pro
jetos de Lei nas 1.596/99 e 1.654/99, apensados, con
tra o voto da Deputada Fátima Pelaes, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Alexandre Santos.
. Estiveram presentes os senhores Deputados:



11 - Voto do Relator

A proposta adotada pelo ilustre Deputado Freire
Júnior na forma do projeto em comento, aponta, sem
dúvidas, para a viabilização de um importante instru
mento favorecedor da polltica de reforma agrária. De
fato, o zelo a parâmetros minimos da ética não conce
be que num pais de dimensões continentais, mas que
lamentavelmente ostenta o segundo maior quadro de
concentração da propriedade fundiária em todo o
mundo, o próprio Poder Público continue a incentivar
o latifúndio improdutivo.

Em pleno limiar do terceiro milênio a manuten
ção de estimulos oficiais a essa figura anacrônica e
base do atraso econômico e social do Brasil, constitui
um acinte à cidadania e a valores civilizatórios bási
cos. Dessa forma, ainda que incapaz de, pelos seus
próprios efeitos, levar à extinção do latifúndio impro
dutivo no Brasil, o projeto do ilustre Deputado Freire
Júnior traduz medida eficaz de desestímulo à essa fi
gura, favorecendo, assim, a instituição de uma politi
ca agrária na magnitude requerida pela dimensão da
iniqOidade do perfil agrário nacional.

Nestes termos, e louvando a iniciativa do Depu
tado Freire Júnior, votamos favoravelmente ao PL nll

1.787, de 1999.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1999. 

Deputado Geraldo Simões. Relator.

I - Relatório

O projeto em referência, propõe alteração no
texto da Lei Agrária Nacional (Lei n.l1 8.629, de 1993)
para, através da inclusão do art. 16-A, vedar a con
cessão de anistias, remissões, subsidios e beneffcios
de natureza financeira, tributária e creditícia à propri
edade rural improdutiva, à exceção daquelas classifi
cadas como pequena e média propriedades.

Na justificação do projeto, o seu autor, o ilustre De
putado Freire Júnior, declara que, com a iniciativa, resga
ta idéia do nobre Deputado Paulo Lustosa transformada
em projeto de lei na legislatura passada, visando a confi
guração de uma realidade institucional efetivamente pu
nitiva à grande propriedade fundiária improdutiva.

Assim, de acordo com a justificação do projeto, a
iniciativa viria cobrir uma lacuna na legislação brasileira
que, "não veda ao latifúndio improdutivo o acesso aos
beneficios oficiais direcionados à produção agricola".

Na CAPR não foram apresentadas emendas ao
projeto no decorrer do prazo regimental.

É o Relatório.
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Jovair Arantes - Presidente; Nilton Capixaba e Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
Medeiros - Vice-Presidentes; Avenzoar Arruda, ao projeto.
Babá, Eduardo Campos, Fátima Pelaes, Jair Mene- Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999.-
guem, José Carlos Vieira, José Múcio Monteiro, Laire Moizes Lobo da Cunha, Secretário.
Rosado, Luciano Castro, Marcus Vicente, Paulo
Paim, Paulo Rocha, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ri
cardo Barros, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin e
Vivaldo Barbosa, titulares; Almerinda de Carvalho,
Edinho Bez, Geovan Freitas, Hugo Biehl, João Tota,
José Militão e Júlio Delgado, suplentes.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. - Depu
tado Jovair Arantes, Presidente.

*PROJETO DE LEI NQ 1.787-A, DE 1999
(Do Sr. Freire Júnior)

Acrescenta dispositivo à Lei rP! 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993; que dispõe so
bre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à refonna agrária,
previstos no Capitulo 111, Titulo VII, da
Constituição Federal; tendo parecer da Co
missão de Agricultura e Politica Rural,
pela rejeição. O Deputado Xico Graziano
apresentou voto em separado (Relator:
Dep. Geraldo Simões).

(As Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Finanças e Tributação (Mérito);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, li)

*Projeto inicial publicado no DCD de 30-10-99

PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLfTICA RURAL

SUMÁRIO

.- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- reformulação de parecer

- parecer da Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfTICA RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NQ 1.787199

Nos termos do art. 119, I, e § 1.11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 17-11-99, por cinco sessões.



VOTO EM SEPARADO

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do De
putado Freire Júnior e relatado nesta Comissão pelo
Deputado Geraldo Simões, veda beneficios de natu
reza financeira, tributária e crediUcia às propriedades
improdutivas.

O projeto traz em seu amago a maior das preocu
pações quando o assunto é reforma agrária. Tendo como
objetivo primário a provisão de sustento a cidadãos soci
almente injustiçados, a reforma agrária destina-se tam
bém, e de forma não menos importante, a corrigir distor
ções na distribuição da posse da terra. Por eliminar o
apoio aos proprietários rurais que não cumprem sua fim
ção social, a propositura é amplamente meritória.

Todavia, manifestó meu voto contrário ao projeto
já que o mesmo exclui dos beneficios acima citados os
proprietários de áreas improdutivas que vierem a adotar
mecanismos de aproveitamento da terra. Ora, é eviden
te que recursos financeiros serão necessários para a
reativação produtiva da propriedade. Excluindo esses
futuros produtores dos beneficios a que todos os dema
is têm acesso, estaríamos, com o projeto, cometendo a
injustiça de desprestigiar a própria produção.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. Depu
tado Xico Graziano, (PSD/SP).

PROJETO DE LEI NIl1.964-A, DE 1999
(Do Senado Federal)

PLS Nll158/99

Dispõe sobre a prioridade nos pro
cedimentos a serem adotados pelo Mi
nistério Público e por outros órgãos, a
respeito das conclusões das comissões
parlamentares de inquérito; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação (Relator: Dep.
José Roberto Batochio).

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, li)

SUMÁRIO

1- Projeto inicial
11- Na Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
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REFORMULAÇÃO DE PARECER Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. Deputa-
do Gerson Peres. Presidente.

Apresentamos nosso relatório, concluindo pela
aprovação da proposição em epígrafe.

O Deputado Xico Graziano pediu vista do proje
to e trouxe, em separado, seu voto contrário ao mes
mo.

Tendo em vista essas ponderaçOes e outras, fei
tas por outros colegas nesta reunião, reformulamos
nosso voto à luz delas e dos seguintes argumentos.

A grande propriedade improdutiva merece a re
pulsa de toda a sociedade, não sendo merecedora de
qualquer complacência, quanto à aplicação das san
ções agrárias e tributárias cabíveis.

Todavia, se a intenção do proprietário é mudar o
quadro existente, quer dizer, se ele pretende investir
seu capital e seu esforço para que o imóvel deixe de
ser ocioso e torne-se produtivo, não há por que obstar
seu caminho, vedando-lhe o acesso ao crédito e aos
demais incentivos.

Assim, ressalvando que, em outra oportunida
de, procuraremos reapresentar o projeto, preservan
do seu escopo mas escoimando-o de seus vícios, re
formulamos nosso parecer para votar contrariamente
ao Projeto de Lei nll 1.787, de 1999.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000.

Deputado Geraldo Simões. Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Polltica Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o PL n1l 1.787/99, nos termos do parecer refor
mulado do Relator, Deputado Geraldo Simões. O De
putado Xico Graziano apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Gerson Peres (Presidente), Waldemir Moka e
Valdeci Oliveira, (Vice-Presidentes), Anivaldo Vale,
José Carlos Elias, Josué Bengtson, Nelson Marque
zelli, Nelson Meurer, Saulo Pedrosa, Xico Graziano,
Carlos Dunga, Confúcio Moura, Osvaldo Reis, Suas
Brasileiro, Themístocles Sampaio, Adauto Pereira,
Jaime Fernandes, Kátia Abreu, Paulo Braga, Zila Be
zerra, Geraldo Simões, João Grandão, Nilson Mou
rão, Augusto Nardes, Hugo Biehl, Luís Carlos Heinze,
Telmo Kirst, Giovanni Queiroz, Pompeo de Mattos,
João Tota, Romel Anízio, Valdir Ganzer, Adelson Ri
beiro e, ainda, AntOnio Jorge, Caio Riela, Félix Men
donça, Nilton Capixaba, Alberto Fraga, Armando Abí
Iio, Jurandil Juarez, Betinho Rosado, Gervásio Silva,
Joaquim Francisco, Jair Meneguelli, Almir Sá e Ary
Kara.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1D. Os Presidentes da Câmara dos Deputa

dos, do Senado Federal ou do Congresso Nacional
encaminharão o relatório da Comissão Parlamentar
de Inquérito respectiva e a resolução que o aprovar,
aos chefes do Ministério Público da União ou dos
Estados, ou ainda às autoridades administrativas ou
judiciais com poder de decisão, conforme o caso,
para a prática de atos de sua competência.

Art. 2D. A autoridade a quem for encaminhada a
resolução informará ao remetente, no prazo de trinta
dias, as providências adotadas ou a justificativa pela
omissão.

Parágrafo único. A autoridade que presidir pro
cesso ou procedimento, administrativo ou judicial,
instaurado em decorrência de conclusões de Comis
são Parlamentar de Inquérito, comunicará, semes
tralmente, a fase em que se encontra, até a sua con
clusão.

Art. 3D. O processo ou procedimento referido no
art. 2D.terá prioridade sobre qualqueroutro, exceto so
bre aquele relativo a pedido de habeas corpus, ha
beas data e mandado de segurança.

Art. 4D. O descumprimento das normas desta lei
sujeita a autoridade a sanções administrativas, civis e
penais.

Art. 5D. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 28 de outubro de 1999. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

LEGISLAÇAo CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

T[TULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPiTULO I
Do Poder Legislativo

SEçAoVIII
Do Processo legislativo

Subseção 111
Das leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

Sinopse

Identificação
Número Na Origem: PL nQ 153 1999 Projeto de

Lei(SF)
Órgão de Origem Senado Federal 22-3-1999
Senado: PLS ND. 158 1999
Autor Senador: Ramez Tebet PMDB - MS
Ementa dispõe sobre a prioridade nos procedi-

mentos a serem adotados pelo Ministério Público e
Por Outros Órgãos, a respeito das conclusões das
Comissões Parlamentares de inquérito.

Despacho Inicial
(SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ)
Última Ação
RMCO Remetido á Câmara dos Deputados
26-10-1999 (SF) Subsecretaria do Expediente

(SF)(SSEXP)
Encaminhado a SSCLS, para Revisão dos Au

tógrafos.
Encaminhado a:
(SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF) (SSCLS)

em 26-10-1999 Tramitação
22-3-1999(SF) Protocolo Legislativo (SF)

(PLEG)
Este Processo Contém 3 (três) folhas numera-

das e rubricadas.
22-3-1999 (SF) Plenário (PLEN)
Leitura
22-3-1999 (SF) Mesa Diretoria
Despacho a CCJ (Decisão Terminativa) onde

poderá receber emendas pelo prazo de 5 (cinco) dias,
após publicado e distribufdo em avulsos.

DSF 23-3 pag 6009 E 6010.
22-3-1999(SF) Subsecretaria de Comissões
encaminhado a CCJ.
26-3-1999 (SF) Com. Constituição e Justiça

(CCJ)
Relator Senador Pedro Simon.
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5-10-1999 (SF) Subsec. Coord. Legislativa(SF)
(SSCLS)

Encaminhado ao SACP, com destino a CCJ.

Brasflia, 28 de outubro de 1999.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto

Constituição e Justiça 7-10-1999 (SF) Com. Constituição e Justi-
ça(CCJ) encaminhado a SSCLS.

11-10-1999 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Encaminhado ao Plenário para leitura do pare
cerda CCJ.

15-10-1999 (SF) Plenário (PLEN)
Leitura Parecer 821 - CCJ, favorável na forma

da emenda
1 - CCJ (Substitutivo), Relator Senador Pedro

Simon.
DSF 1610 PAG 27747 A 27750.
15-10-1999 (SF) Plenário (PLEN)
Comunicação Presidência recebimento do OF.

058, DE 1999,
Do Presidente da CCJ, informando a aprovação

do projeto,
Sendo Aberto o Prazo de 5 (cinco) Dias uteis

para interposição de recurso, por um décimo da com
posição da Casa, para que a matéria seja apreciada
pelo Plenário.

DSF 1610 pag 27755.
18-10-1999 (SF) Subsec. Coord. Legislativa

(SF) (SSCLS)
Prazo pará interposição de recurso: 19-10 á

25-10-99.
25-10-1999 (SF) Subsec. Coord. Legislativa

(SF) (SSCLS)
Encaminhado ao Plenário para leitura encerra

mento prazo.
26-10-1999 (SF) Plenário (PLEN)
Comunicação Presidência termino prazo sem

interposição de recurso, previsto no art. 91, parágrafo
terceiro, do Regimento Interno.

26-10-1999 (SF) Mesa Diretora
Despacho a Câmara dos Deputados.
DSF 2710 pág
26-10-1999 (SF) Subsecretaria do Expediente

(SF)(SSEXP)
26-10 Recebido neste órgão, em 26 de outubro

de 1999.
27-10-1999, A Câmara dos Deputados com o

OF/SF N.II 1052/99

Oficio 10529 (SF)

cer.

2-6-1999 (SF) Com.
(CCJ)

Devolvida Pelo Relator, Senador Pedro Simon,
estando a matéria em condições de ser inclufda na
pauta de reunião da Comissão.

11-8-1999 (SF) Com. Constituição e Justi
ça(CCJ)

A Comissão aprova por unanimidade a Emenda
nQ 1- CCJ

(Substitutivo) Do Senador Pedro Simon, ao pro
jeto, devendo a matéria ser submetida em turno su
plementar onde poderá receber emendas. (art. 92,
combinado com o art. 282, do RISF).

11-8-1999 (SF) Com. Constituição e Justiça
(CCJ)

A Comissão aprova por unanimidade o substitu
tivo do Senador Pedro Simon, Relator da Matéria, ao
projeto.

18-8-1999 (SF) Com. Constituição e Justiça
(CCJ)

Encaminhado ao SACP.
18-8-1999 (SF) Com. Constituição e Justiça

(CCJ)
Não foram apresentadas emendas em turno su

plementar;
Sendo aprovado, na Integra, o substitutivo do

Senador Pedro Simon.
18-8-1999 (SF) Com. Constituição e Justiça

(CCJ)

Encaminhado ao SACP.
19-8-1999 (SF) Serviço de apoio Comissões

Parlamentares
Encaminhado a CCJ, para elaboração do texto

final.
19-8-1999 (SF) Serviço de apoio Comissões

Permanentes encaminhado a SSCLS.
30-8-1999 (SF) Com. Constituição e Justiça

(CCJ) anexei fls. 11 Texto Final do Projeto.
30-9-1999 (SF) Com. Constituição e Justiça

(CCJ) encaminhado ao SACP.

30-9-1999 (SF) Serviço de apoio Comissões
Permanentes encaminhado a SSCLS.

30-9-1999 (SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF)
a SSCLS.

Encaminhado ao Plenário para leitura do pare-



1- Relatório

PROJETO DE LEI N.Q 1.964/99

Nos termos do art. 119, caput, inciso I, do Regi
mento Interno da Cêmara dos Deputados, alterado
pelo art. 111, I, da Resolução nl1 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para recebi
mento de emendas a partir de 27-3-00, por cinco ses
sões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2000. - Damaci
Pires de Miranda, Secretária Substituta.

Oriundo do Senado Federal, chega a esta Casa
para sua

função revisora o Projeto de Lei nll. 1.964, de
1999, que trata da fixação de prioridade nos procedi
mentos a serem adotados pelo Ministério Público e
por outros órgãos, a respeito das conclusões das co
missões parlamentares de inquérito.

Segundo a proposição, o órgão do Ministério
Público que receber o relatório e a respectiva Resolu
ção da Cêmara dos Deputados, do Senado Federal
ou do Congresso Nacional deverá informar ao reme
tente, no prazo de 30 dias, as providências adotadas
ou a justificativa pela omissão.

Acrescenta que a autoridade que presidir pro
cesso ou procedimento administrativo ou judicial, ins
taurado em decorrência de conclusões de Comissão
Parlamentar de InqUérito, comunicará, semestral
mente, a fase em que se encontra, até a sua conclu
são.

Tendo prioridade sobre qualquer outro processo
ou procedimento, exceto sobre aquele relativo ao pe
dido de habeas corpus, habeas data e mandado de
segurança, a estipulação proposta impõe sanção ad
ministrativa, civil e penal pelo descumprimento.
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de Lei do Senado n.Q 158, de 1999, constante dos au- Cabe a esta Comissão, nos termos das aflneas
t6grafos em anexo, que "dispõe sobre a prioridade "a" e "d" do inciso 111 do artigo 32 do Regimento Inter-
nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério no, manifestar-se sobre os pressupostos da constitu-
Público e por outros órgãos, a respeito das conclu- cionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade
sões das comissões parlamentares de inquérito." e técnica legislativa da proposta e, também, quanto

Atenciosamente ao seu mérito.

Senador carlos'Patrocrnio Primeiro-Secretário, É o Relatório.
em exercicio 11 - Voto do Relator

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO O Projeto de Lei nl1 1.964, de 1999, observa os
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO requisitos de competência e iniciativa legislativa e

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS não discrepa do sistema jurídico. Sua tramitação
atende à norma regimental e foi apresentado nos ter-
mos da técnica legislativa.

O Projeto almeja conferir eficácia e celeridade
na apuração e responsabilização de fatos que consti
tuam i1rcitos e que tenham sido apurados no êmbito
das CPI, atribuindo prioridade legal na adoção de pro
vidências ou em relação a eles, por parte do Ministé
rio Público e de autoridades administrativas com po
der de decisão, além das judiciárias.

Limita-se aqui o princípio da oportunidade em
benefrcio do interesse público, o que parece adequa
do e conforme as normas constitucionais.

O assinalamento do prazo de 30 dias para a
adoção de providências está correto. As informações
periódicas sobre o andamento do feito também se
mostram necessárias como forma de acompanha
mento das providências decorrentes do relat6rio das
CPI.

Por fim, como sublinhado anteriormente, a prio
rização das providências contra a impunidade é impe
rativo do princípio da moralidade pública, inscrito no
artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Pelas razões expostas quanto à preliminar e o
mérito, meu voto é pela aprovação do Projeto de Lei
nl1 1.964, de 1999, nos termos em que se encontra.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Depu··
tado José Roberto Batochio, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei n11 1.964199, nos termos do parecer do
Relator, Deputado José Roberto Batochio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Le

itão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes,
André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Femando
Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcêntara, Nelson



CAPiTULO 11
Do Poder Executivo

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

MENSAGEM N11 250, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congres
so Nacional a emenda, por Troca de Notas,
ao Anexo do Acordo sobre Transportes Aé
reos, de 4 de julho de 1947, celebrado entre
a República Federativa do Brasil e a Repú
blica do Chile, em Brasflia em 3 de dezem
bro de 1998.

(As ComissOes de RelaçOes Exteriores
e de Defesa Nacional; de Viação e
Transportes; e de Constituição e Justiça E
de Redação (Art. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,

inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das RelaçOes Exteriores, emenda, porTro
ca de Notas, ao Anexo do Acordo sobre Transportes
Aéreos, de 4 de julho de 1947, celebrado entre a Re
pública Federativa do Brasil e a República do Chile,
em Brasflia, em 3 de dezembro de 1998.

Brasflia, 24 de fevereiro de 1999. .

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPUBLlCA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NSl 244-A, DE 1999

(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM NI1 250/99

Aprova o texto de Emenda, por Troca de Notas,
ao Anexo do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 4
de julho de 1947, celebrada entre a República Fede
rativa do Brasil e a República do Chile, em Brasllia,
em 3 de dezembro de 1998; tendo pareceres: da Co
missão de Viação e Transportes, pela aprovação (re
lator: Oep. Gonzaga Patriota); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constituci
onalidade, juridicidade e técnica legislativa (relator:
Dep. Marcelo Déda).

(As ComissOes de Viação e Transportes; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54»

SUMARIO

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Viação e Transportes:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

111 - Na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação:

- parecer do relator
- parecer da Comissão
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 111 Fica aprovado o texto de emenda, por

Troca de Notas, ao Anexo do Acordo sobre Transpor
tes Aéreos, de 4 de julho de 1947, celebrada entre a
República Federativa do Brasil e a República do Chi
le, em Brasrlia, em 3 de dezembro de 1998.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos dos quais
possa resultar alteração ou revisão do referido Acor
do ou que acarretem encargos ou compromissos gra-
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Otoch, Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Osmar vasos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49, I,
Serraglio, Júlio Delgado, AntOnio Carlos Konder Reis, da Constituição Federal.
Ciro Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Ricardo Art. 2.l1. Este Decreto Legislativo entra em vigor
Fiúza, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genofno, na data de sua publicação.
Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Edmar Sala da Comissão, 25 de agosto de 1999. - De-
Moreira, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, putado Antonio Carlos Pannuzio, Presidente.
José AntOnio Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodri
gues, Ayrton Xerêz, Nela Rodolfo, Mauro Benevides,
Udson Bandeira, José Ronaldo, Robson Tuma, Jair
Bolsonaro e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.



Maio de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 27123

I - nomear e exonerar os ministros de Estado;
11 - exercer, com o auxilio dos ministros de Esta

do, a direção superior da administração federal;
11I- iniciaro 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 funciona

mento da administração federal, na forma da lei;
VII - manter relações com estados estrangeiros

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

nacionais, sujeitos a referendo do G,ongresso Nacio
nal;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de
sítio;

EM Nll 58 IMRE.

Brasllia, 23 de fevereiro de 1999.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Encaminho a Vossa Excelência Acordo median
te Troca de Notas entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República do Chile,
celebrado em Brasrlia, no dia 3 de dezembro de 1998.

2. Em cumprimento aos termos do Acordo sobre
Transportes Aéreos entre os dois países (concluído
em 4 de julho de 1947, o texto ora submetido tem por
objetivo colocar em vigor emenda feita em seu Anexo,
negociada, por sua vez, durante a XIII Reunião de
Consulta Aeronáutica Bilateral, realizada no Rio de
Janeiro, de 2 a 3 de julho de 1996.

3. As alterações promovidas dizem respeito à
capacidade autorizada às empresas di cada Parte 
que passa a ser de 17 freqUências semanais -, ao
Quadro de Rotas - incluindo agora "pontos além Bra
sil e Chile" -, ademais da possibilidade de operação
conjunta entre empresas aéreas na operação dos
serviços (code-sharing).

4. Com vistas às providências necessárias à
aprovação do texto pelo Poder Legislativo, submeto à
consideração de Vossa Excelência projeto de Mensa
gem ao Congresso Nacional.

Respeitosamente,
Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das

Relações Exteriores.
Brasília, 5 de outubro de 1998.

Senhor Embaixador,
Tenho a honra de referir-me à XIII Reunião de

Consulta Aeronáuticã entre as autoridades da Repú
blica Federativa do Brasil e da República do Chile, re
alizada no Rio de Janeiro, nos dias 2 e 3 de julho de
1996.

2. Com base no Artigo VII do Acordo sobre
Transportes Aéreos entre a República Federativa do
Brasil e a República do Chile, concluído em 4 de julho
de 1947, o Governo brasileiro propõe que o texto do
Anexo ao referido Acordo seja modificado da seguin
te maneira:

"I - Capacidade
A capacidade autorizada às empresas designa

das de cada Parte passa a ser de 17 (dezessete) fre
qUências semanais combinadas, das quais 3 (três)
poderão ser usadas como exclusivamente carguei
ras, com qualquer tipo de equipamento, distribuídas
da seguinte forma:

Rota Regional
-7 (sete) frequências semanais
Rota de Longo Curso
-7 (sete) freqUências semanais que correspon

dem à continuidade das atualmente operadas
- 3 (três) freqOências semanais a serem opera

das a partir de junho de 1997
11 - Quadro de Rotas
I. Rotas a serem operadas em ambas as dire

ções pelas empresas aéreas designadas pelo Brasil:
De pontos no Brasil via pontos intermediários

para pontos no Chile e daí para pontos além.
11. Rotas a serem operadas em ambas as dire

ções pelas empresas aéreas designadas pelo Chile.
De pontos no Chile via pontos intermediários

para pontos no Brasil e daí para pontos além.
Notas:
a - as empresas designadas por ambas as Par

tes poderão operar as escalas de suas respectivas ro
tas, em qualquer ou em todos os vOos, na ordem de
sejada;

b - as empresas designadas por ambas as Par
tes poderão omitir escalas em suas respectivas rotas,
em qualquer ou em todos os vOos, com a condição de
que os serviços comecem ou terminem em um ponto
da Parte que designa a empresa;

c - cada empresa aérea apresentará seus horá
rios, para informação das autoridades aeronáuticas
da outra Parte Contratante, pelo menos 30 (trinta)
dias antes da data proposta para entrada em vigor,
devendo tais horários estarem em conformidade com
os termos deste Acordo.



11 - Quadro de Rotas

11I - Code Sharing

Na operação dos serviços aéreos nas rotas es~

pecificadas acima, a empresa aérea designada de
cada Parte Contratante pode manter acordos de ope
ração conjunta com qualquer outra(s) empresa(s) aé
rea(s) da outra Parte ou de terceiros parses e que de
tenham rotas e direitos de tráfego apropriados. Com o
entendimento de que nos arranjos:

1. envolvendo uma empresa aérea designada
da outra Parte Contratante, acode sharing pode ser
exercido até o total do número de freqOências de am
bas as empresas aéreas designadas;

I. Rotas a serem operadas em ambas as dire
ções pelas empresas aéreas designadas pelo Brasil:

de pontos no Brasil via pontos intermediários
para pontos no Chile e dar para pontos além.

11. Rotas a serem operadas em ambas as dire
ções pelas empresas aéreas designadas pelo Chile:

de pontos no Chile via pontos intermediários
para pontos no Brasil e dar para pontos além.

Notas:
a - as empresas designadas por ambas as Par

tes poderão operaras escalas de suas respectivas ro
tas, em qualquer ou em todos os vOas, na ordem de
sejada;

b - as empresas designadas por ambas Partes
poderão omitir escalas em suas respectivas rotas, em
qualquer ou em todos os vôos, com a condiçêo de
que os serviços começam ou terminem em um ponto
da Parte que designa a empresa;

c - cada empresa aérea apresentará seus horá~

rios, para informação das autoridades aeronáuticas
da outra Parte Contrantante, pelo menos 30 (trinta)
dias antes da data proposta para entrada em vigor,
devendo tais horários estarem em conformidade com
os termos deste Acordo.

'" - C3Ipacidade

A capacidade autorizada às empresas designa
das de cada Parte oassa a ser de 17 (dezessete) fre-
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11I- Code Sharing qUências semanais combinadas, as quais 3 (três) pc-.
Na operação dos serviços aéreos nas rotas es- derão ser usad?s como e~c'usivamen~e ~rgueiras,

pecificadas acima, a empresa aérea designada de com .qualquer tipO de eqUipamento, dlstnburdas da
cada Parte Contratante pode manter acordos de ope- seguinte forma:
ração conjunta com qualquer outra(s) empresa(s) aé- Rota Regional
rea(s) da outra Parte ou de terceiros parses e que de- -7 (sete) freqoências semanais
tenham rotas e direitos de tráfego apropriados. Com o Rota de Longo Curso
entendimento de que nos arranjos: -7 (sete) freqOências semanais que correspon-

1. envolvendo uma empresa aérea designada dem à continuidade das atualmente operadas
da ou~ra Parte Contrata~te, o code sharin~ pode ser _ 3 (três) freqUências semanais a serem opera-
exercido até o total do numero de freqUênclas de am- das a partir de junho de 1997
bas as empresas aéreas designadas;

2. envolvendo uma empresa de um terceiro
pars, o code sharing será limitado ao número de fre
qOência autorizado para a empresa aérea designada
da Parte Contratante interessada".

3. Caso o Governo da República do Chile con
corde com a proposta de emenda acima, esta Nota,
juntamente com a Nota de resposta de Vossa Excelên
cia, em que manifeste tal concordância, constituirão
uma emenda ao Anexo do Acordo sobre Transportes
Aéreos entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Govemo da República do Chile, conclurdo
em4 dejulho de 1947, a entrarem vigor na data da últi
ma notificação em que as Partes se comuniquem reci
procamente, pela via diplomática, da conclusão dos
procedimentos jurrdicos necessário&. para tanto.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência da minha mais alta consideração. - Luiz
Felipe Lawpreia, Ministro do Estado das Relações
Exteriores.

Brasrlia, 3 de dezembro de 1998.
Excelência,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota

de Vossa Excelência, datada de 5 de outubro de
1998, que diz o seguinte:

"senhor Embaixador,
Tenho a honra de referir-me à XIII Reunião de

Consulta Aeronáutica entre as autoridades da Repúbli
ca Federativa do Brasil e da República do Chile, realiza
da no Rio de Janeíro, nos dias 2 e 3 de julho de 1996.

2. Com base no Artigo VII do Acordo sobre
Transportes Aéreos entre a República Federativa do
Brasil e a República do Chile, conclurdo em 4 de julho
de 1947 o Governo brasileiro propOe que o texto do
Anexo ao referido Acordo seja rncll"!ificado da seguin
te maneira:



Autor: PODER EXECUTIVO

Relator: Deputado CUNHA BUENO

Submete à consideração do Congres
so Nacional o texto de emenda, por Troca
de Notas,ao Anexo do Acordo sobre Trans
portes Aéreos, de 4 de julho de 1947, cele
brada entre a República Federativa do Bra
sil e a República do Chile, em 'Brasília, em 3
de dezembro de 1998.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL MENSAGEM N° 250, DE

1999

I - Relatório:

O Excelentrssimo Senhor Presidente da Repú
blica, em face do que dispõe o art. 49, I, da Constitui
ção Federal, submete à consideração do Congresso
Nacional o texto da emenda, por Troca de Notas, ao
Anexo do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 4 de
julho de 1947, celebrado entre a República Federati
va do Brasil e a República do Chile, em Brasflia, em 3
de dezembro de 1998, por meio da Mensagem 250,
de 1999, assinada em 24 de fevereiro, acompanhada
da Exposição de Motivos n" 058/MRE, subscrita na
véspera pelo Excelentrssimo Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores.

A Emenda em exame promove alteração ao
Anexo do Acordo-Quadrr:l, no que diz respeito ao Qu
adro de Rotas, à capacidade autorizada às empresas
de cada Parte, que passa a ser de 17 freqÜências se
manais, incluindo agora pontos além Brasil e Chile e
prevendo a possibilidade de operação conjunta entre
empresas aéreas (code sharing).

Na primeira Nota, datada de 5 de outubro de
1988, O Exmo. Sr, Luiz Felipe Lampreia, Ministro de
Estado das Relações Exteríores da República Fede
rativa do Brasil dirige··se ao Exmo. Sr. Embaixador
Extraordinário e Pl,enlpotenciério da República do
Chile, Juan Martabit Scaff, refertndo..se à XII! Reunião
de Consulta Aeronálltic~ l'ealizad3 l~ntre os dois pef
ses no Rio de Janeíro MS dias 2 e :3 da julho de 1996,
quando se convencionou, por proposta do governo
brasileiro, modificaI' dispositivos do Anexo ao Acor
do-Quadro existente entre ambos os países, no que
diz respeito à capacidade autorizada. quadro de rotas
e code sharing,

Em 24 de fevereiro de 1999.

da Presidência da República
A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasrlia - DF.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho à essa Secretaria Mensagem do

Excelentfssimo Senhor Presidente da República rela
tiva à emenda, por Troca de Notas, ao Anexo do Acor
do sobre Transportes Aéreos, de 4 de julho de 1947,
celebrado entre a República Federativa do Brasil e a
República do Chile.

Atenciosamente,
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2. envolvendo uma empresa de um terceiro CLOVIS DE BARROS CARVALHO
paIs, acode sharing será limitado ao número de fre- Chefe da Casa Civil
qOências autorizado para a empresa aérea designa-
da da Parte Contratante interessada".

3. Caso o Governo da República do Chile con
corde com a proposta de emenda acima, esta Nota,
juntamente com a Nota de resposta de Vossa Exce
lência, em que manifeste tal concordância, constitui
rão uma emenda ao Anexo ao Acordo sobre Trans
portes Aéreos entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República do Chile, con
clufdo em 4 de julho de 1947, a entrar em vigor na
data da última notificação em que as Partes se comu
niquem reciprocamente, pela via diplomática, da con
clusão dos procedimentos jurldicos necessários para
tanto.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência a garantia da minha mais alta considera
ção.

Ademais, tenho a honra de confirmar, em nome
do Governo da República do Chile, o Acordo acima
transcrito e acordar que a Nota de Vossa Excelência e
a presente sejam consideradas um Acordo entre os
dois Governos, a entrar em vigor na data da última no
tificação em que as Partes se comuniquem reciproca
mente, pela via diplomática, a conclusão dos procedi
mentos jurldicos necessários para esses efeitos.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos de minha mais alta e distinta
consideração,

A Sua Excelência o Senhor; Luiz Felipe Lampre
ia, Ministro de Estado das Relações Exteriores da Re
pública Federativa do Brasil Juan Martabit Scaff,
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da Re
pública do Chile

Aviso nQ 246 - C. Civil.



Aprova o texto de emenda, por Troca
de Notas, ao Anexo do Acordo sobre Trans
portes Aéreos, de 4 de julho de 1947, cele
brada entre a Rept1blica Federativa do Bra
sil e a Rept1blica do Chile, em Brasflia, em 3
de dezembro de 1998.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NlI. , DE 1999

(MENSAGEM NII. 250, DE 1999)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

111 - Parecer da Comissão

A Comissao de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimemente, pela aprovação da Mensagem
no250/99, do PoderExecutivo, nos termos do Proje
to de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o
parecer do relator, Deputado Cunha Bueno.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1l1. Fica aprovado o texto de emenda, por

Troca de Notas, ao Anexo do Acordo sobre Transpor
tes Aéreos, de 4 de julho de 1947, celebrada entre a
República Federativa do Brasil e a República do Chi
le, em Brasflia, em 3 de dezembro de 1998.

Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovaçao
do Congresso Nacional quaisquer atos dos quais
possa resultar alteraçao ou revisão do referido Acor
do, ou que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimOnio nacional, nos termos do art.
49, I, da Constituiçao Federal.

Art. 2l1. Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de maio de 1998.
Deputado CUNHA BUENO Relator

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

MENSAGEM NlI. 250/99

As emendas ora propostas ao Anexo do Acor
do-Quadro sobre Transportes Aéreos celebrado entre
o Brasil e o Chile em 4 de julho de 1947, celebradas
por meio de Troca de Notas entre os dois palses, têm
o objetivo de melhor adeqUá-lo à realidade dos dias
atuais, facilitando as comunicaçOes aeroviárias.

Somam-se as modificações sob análise àquelas
propostas na Mensagem nll.149, de 1999, da mesma
data, cuja análise é também feita nesta sessêo.

Os dispositivos sao consentêneos com os com
promissos que o Brasil tem assumido em n(vel inter
nacional e semelhantes aos demais Acordos que vêm
sendo celebrados nesta matéria com as nações ami
gas.

sao normas facilitadoras, que explicitam proce
dimentos.

27126 Quarta-feira 24 DIÁRIODACÂMARADOSPEPUTADOS Maio de 2000

Na segunda Nota, datada de 3 de dezembro de VOTO, desta forma, pela aprovaçao do texto da
1998, de cuja cópia autenticada em português pre- emenda, por Troca de Notas, ao Anexo do Acordo so-
sente nestes autos nao consta assinatura, fazendo bre Transportes Aéreos, de 4 de julho de 1947, cele-
supor tratar-se de traduçao enviada pelo Ministério de brada entre a República Federativa do Brasil e a Re-
RelaçOes Exteriores à Cêmara dos Deputados, o pública do Chile, em Brasflia, em 3 de dezembro de
Exmo. Sr. Juan MartabitScaff, Embaixador Extraordi- 1998, constante da Mensagem nll.149, de 1999, nos
nário e Plenipotenciário da República do Chile, confir- termos do projeto de Decreto Legislativo em anexo.
ma o recebimento do expediente enviado pelo Brasil Sala da Comissao, 3 de maio de 1999.
e anui ao seu conteúdo. Deputado CUNHA BUENO

O item I - Capacidade, do Anexo ao Acor- Relator
do-Quadro, passa a prever que a capacidade autori
zada de cada Parte passa a ser de dezessete fre
qOências semanais combinadas, das quais três pode
rao ser utilizadas como exclusivamente cargueiras,
com qualquer tipo de equipamento, na forma que es
pecifica (fi. 6 e 9 dos autos).

O item 1/- Quadro de Rotas, do Anexo ao Acor
do-Quadro (fi. 6 e 10 dos autos) refere-se:

a) às rotas a serem operadas em ambas as dire
çOes pelas empresas aéreas designadas pelo Brasil (
de pontos no Brasil, via pontos intermediários para
pontos no Chile e daf para pontos além);

b) às rotas a serem operadas em ambas as dire
ções pelas empresas aéreas designadas pelo Chile;

c) de pontos no Chile via pontos intermediários
para pontos no Brasil e dai para pontos além.

O item /11- Code shsrlng, trata da possibilidade
de operaçOes conjuntas entre as empresas aéreas
designadas através do sistema de coele sharlng até
o total do número de freqOências de ambas as empre
sas aéreas designadas (fi. 7,10 e 11).

É o relatório.

11 - Voto do Relator



A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nA
244/99, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Marcelo Teixeira, Presidente; Mário Negromon
te e Chico da Princesa, Vice-Presidentes; AntOnio
Geraldo, Aracely de Paula, Eliseu Resende, rgor Ave
Iino, IIdefonço Cordeiro, João Ribeiro, Lael Varella,
Aberto Mourão, Domiciano Cabral, João Henrique,
Alorzio Santos, Chiquinho Feitosa, Feu Rosa, Romeu
Queiroz, Silvio Torres, Carlos Santana, Luiz Sérgio,
Philemon Rodrigues, Teima de Souza, Wellington
Dias, Airton Cascavel, João Tota, José Chaves, Dullio
Pisaneschi, Neuton Lima, Gonzaga Patriota, Pedro
Chaves, Almerinda de Carvalho, Paulo Braga, Jorge
Costa, Osvaldo Reis, Dr. Heleno, Almeida de Jesus,
José Carlos Elias e De Velasco.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999. - Depu
tado Marcelo Teixeira, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, elabo
'rado, na fonna regimental, pela Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, que aprova Acordo

I - Relatório
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: sos parses. Enfim, acirramento da concorrência e,
Antonio Carlos Pannunzio - Presidente, Arnon Bezer- conseqoentemente, da busca por alternativas que
ra, Synval Guazzelli - Vice-Presidentes, Aldir Cabral, possibilitem a conquista de novos mercados.
Aroldo Cedraz, Cláudio Cajado, Joaquim Francisco, Todos esses fatores concorrem para que o PaIs
Werner wanderer, Aracely de Paula, Bonifácio de venha adotando uma polltica mais arrojada no que
Andrada, Clóvis Volpi, José Teles, Luiz Carlos Hauly, diz respeito à formulação e retificação de acordos so-
Nelson Otoch, Alberto Fraga, Damião Feliciano, Elci- bre transporte aéreo. 1:, de fato, o caso que ora se
one Barbalho, Ricardo Rique, Jorge Pinheiro, Zaire examina.
Re~ende, Luiz Main~rdi, .Nilmário Miranda, Virgllio Acreditamos que o incentivo à participação mais
GUimarães, Waldomlro Fioravante, Cunha Bueno, intensiva das companhias brasileiras nas rotas inter-
Paulo Mourão, Aldo Rebelo, Fernando Gonçalves, nacionais e, paralelamente, a aproximação do Pars a
José Carlos Elias, José Thomaz NonO, Neiva Morei- um Estado importante da América do Sul, que poderá
ra, Cabo Júlio e De Velasco. integrar-se com desenvoltura ao Mercosul, justificam

Sala da Comissão 25 de agosto de 1999. por completo as medidas que se procura implementar
. ' •. no âmbito do Acordo Aéreo Brasil - Chile.

Deputado Antonio Carlos Pannunzlo Presl- Nã d rt t t' I
o enxergan o, po an o, mo IVO a gum que

dente possa desmerecer as iniciativas propostas, voto pela
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nO 244,

de 1999.

Sala da Comissão, 1° de outubro de 1999. - Depu
tado Gonzaga Patriota, Relator.

11I - Parecer da Comissão

11 - Voto do Relator

Eis mais um acordo bilateral de transporte aéreo
que o Brasil, a exemplo da comunidade internacional,
procura adequar ao novo ambiente em que se insere
a aviação civil estreitamento das relações comerciais
entre as nações, incluindo o turismo; aumento do
campo de atuação das companhias aéreas, por inter
médio da concessão de outras que não apenas as
tradicionais cinco liberdades do ar;, surgimento de
parcerias operacionais entre as empresas de diver-

Sob exame desta Comissão encontra-se o Pro
jeto de Decreto Legislativo n0244, de 1999, que apro
va o texto de emenda, por Troca de Notas, ao Anexo
do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 4 dejulho de
1947, celebrada ente a República Federativa do Bra
sil e a República do Chile, em Brasrlia, em 3 de de
zembro de 1988.

As alterações propostas ao Acordo referem-se
aos itens "capacidade", "quadro de rotas· e code sha
ring. No âmbito do primeiro, promove-se o aumento
das freqoências semanais de vôo entre os dois par
ses, que passa a ser de dezessete. No do segundo,
inclui-se pontos além Brasil e Chile, possibilitando
que as companhias dos Estados Parte utilizem um
dos parses como ponto intermediário das rotas inter
nacionais. No do terceiro, por fim, faculta-se que as
empresas brasileiras e chilenas mantenham acordo
de operação de serviços entre si ou com émpresas de
outros parses, a fim de viabilizar rotas que compreen
dam Estados além dos Estados Parte.

É o relatório.
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mediante Troca de Notas entre o Brasil e o Chile, cele- glio, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis, Ciro
brado em Brasflia, no dia 3 de dezembro de 1998. Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Ricardo Fiú-

Conforme consta dos autos, a iniciativa decorre za, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genofno, Mar-
do cumprimento aos termos do Acordo sobre Transpor- ceIo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Edmar Mo-
tes Aéreos entre os dois pafses (concturdo em 4 de ju- reira, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José
lho d~ 1947), e tem porobjetiv.o colocarem vigoremen- Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues,
da feita em.seu anexo, negociada po~ sua.vez, durant~ Ayrton Xerêz, Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Udson
a XIII Reu~lão de C~nsulta Aeronáu~ca Bilateral, reah- Bandeira, José Ronaldo, Robson Tuma, Jair Bolsona-
zada no RIO de Janeiro, de 2 a 3 de Julho de 1996. ro e Bispo Wanderval.

Em sfntese, as alterações promovidas dizem S I d C . ã 23 d . d 2000 - O _
respeito à capacidade autorizada às empresas de a a a omlss o, e mal~ e . epu
cada Parte, que passa a ser de 17 freq Oências sema- tado Ronaldo Cézar Coelho, PreSidente.

nais; ao Quadro de Rotas, incluindo agora "pontos *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
além Brasil e Chile" e, por fim, à possibilidade de ope- NO. 431-A, DE 2000
ração conjunta entre empresas aéreas na operação (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
dos serviços (code-sharing). ção e Informática)

É o Relatório. MSC nll. 957/99

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão a análise da constitucio
nalidade, da juridicidade e da técnica legislativa do
Projeto em epfgrafe, a teor do disposto no art. 32, inci
so 111, arrnea a do Regimento Interno.

Verifica-se que o Projeto em exame guarda har
monia com as normas e princfpios adotados pela Lei
Maior e, ainda, com os princfpios gerais de Direito,
contemplando, assim, os requisitos de constituciona
lidade e juridicidade.

Quanto à técnica legislativa, a proposição não
merece reparos, estando de acordo com todas as
normas adjetivas que prelecionam sobre elaboração
legislativa.

Em face do exposto, manifesto meu voto pela
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislati
va e, quanto ao mérito, pela aprovaçao do Projeto de
Decreto Legislativo nll 244, de 1999.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, Relator.

111 - Parecer da Comissto

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
daçao, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nQ 244/99, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Marcelo Déda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho, Presidente; Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara, Vice-Presidentes; André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon
çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcantara, Nelson Otoch,
Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serra-

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Excelsior Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de
Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul; ten
do parecer da Comissão de Constituiçao e Justiça e
de Redaçao, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Osvaldo Sobrinho).

(À Comissão de Constituiçao e Justiça e de Re
dação (Art. 54»

*Projeto inicial publicado no DCD de 6-4-2000

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Por meio da Mensagem nQ 957, de 1999, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3'l do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere a Portaria nll76, de 2 de julho de 1999, que outor
ga permissao à Rádio Excelsior Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora, em freqoência modu
lada, na localidade de Nova Andradina, Estado de
Mato Grosso do Sul.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missao de Ciência e Tecnologia, Comunicaçao e
1nformática, que, unanimemente, aprovou o parecer



° Deputado Pedro Wilson. Presidente desta
Comissão, fez a seguinte

Distribuição nll 11/2000

Em 23-5-2000
ADeputada CElCITA PINHEIRO
Projeto de Decreto legislativo nD. 465/2000

(MSC nll 1.444/99) - da Comissão de Relações Exte
riores - que "aprova o texto do Acordo de Coopera
ção Educacional entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da Bolfvia,
celebrado em la Paz, em 26 de julho de 1999".

Ao Deputado GASTA0 VIEI RA
Projeto de Resolução nD. 84/2000 - do Sr. Pro

fessor luizinho e outros - que "institui Comissão Par
lamentar de Inquérito, destinada a investigar a Me
renda Escolar".

Ao Deputado OSVALDO COELHO
Projeto de lei nD.2.860/2000 - do Sr. Osmar Ser

raglio - que "atribui a presos temporários matricula
dos no ensino superior, o regime excepcional de exer
cicios fora do estabelecimento de ensino, previsto no
Decreto-lei nD.1.044, de 21 de outubro de 1969". _
Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

A Comissão de Constituiça-o e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela çonstitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto legislativo
nD.431/00, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Osvaldo Sobrinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo le

itão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes,
André Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando
Gonçalves, Jutahy Júnior, léo Alcãntara, Nelson
Otoch, Coriolano Sales, Mendes Ribeiro Filho, Osmar
Serraglio, Júlio Delgado, Antônio Carlos Konder Reis,
Ciro Nogueira, Darci Coelho, Jaime Martins, Ricardo
Fiúza, Geraldo Magela, José Dirceu, José Genolno,
Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Edmar
Moreira, Fernando Coruja, José Roberto Batochio,
José Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodri
gues, Ayrton Xerêz, Nelo Rodolfo, Mauro Benevides,
Udson Bandeira, José Ronaldo, Robson Tuma, Jair
Bolsonaro e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cézar Coelho. Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

"1/
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do Relator, o nobre Deputado Bispo Rodrigues, nos 111 - Parecer da Comissão
termos do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

§ 3D. O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

Finalmente, rezam os §§ 1D., 3D. e 5D. do art. 223
da mesma Constituição:

'~rt. 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 principio da complementaridade dos sis
temas privado, público e estatal.

§ 1D. O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2D. e 4D., a contar do recebimento
da mensagem.

§ 5D. O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão." •

Como se Vê, a proposição em tela está confor
me as disposiçOes constitucionais transcritas, não ha
vendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade e le
galidade, estando também atendida a boa técnica le
gislativa, observadas, outrossim, as normas da lei
Complementar nD. 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto legislativo nD.431 , de 2000.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2000. - Depu
tado Osvaldo Sobrinho. Relator.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alfnea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
,nal, legal, juridico, regimental e de técnica legislativa
das proposiçOes sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição,
dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou mediante autori

zação, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons

e imagens;"
Nesta linha de raciocfnio, diz dart. 48, XII:
"Art. 48 É da competência exclusiva do Congres

so Nacional:
XII - apreciar os atos de concessão e renova

ção de concessão de emissora de rádio e televisão;
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DistribuiçAo nR 1212000 Ao Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR
Em 23-5-2000 Projeto de Lei rPl2.727/2000 - do S~. Gessivaldo

lsaras - que "acrescenta parágrafos ao art. 5'1 da Lei
Ao Deputado ADEMIR LUCAS nO-9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe se-
Projeto de Lei nA2.899/2000 - do Sr. Lu fs Barbo- bre as diretrizes e bases da educação nacional _

sa - que "institui o grau de Bacharel em Ciências Jurr- LDB, proporcionando melhorias no ensino fundamen-
dicas como requisito indispensável à nomeação e tal, e dá outras providênci1=ls".
exercrcio de cargo de Delegado de polrcia". ADeputada MARISA SERRANO

Ao Deputado ÁTILA LIRA Projeto de Lei nA 2.893/2000 - do Sr. Ronaldo
Projeto de Lei nA 1.728-Al99 - do Sr. João Henri- Vasconcellos _ que "dispOe sobre a criação do Servi-

que - que "denomina 'Aeroporto João Silva Filho' o ço Social do Turismo - SESTUR, e do Serviço Nacio-
aeroporto localizado na cidade de Pamarba, Estado nal de Aprendizagem do Turismo - SENATUR".
do Piaur". Ao Deputado NELO RODOLFO

Projeto de Lei nA 2.978/2000 - do Poder Execu- Projeto de Lei nA 2.717/2000 - do Sr. Rubens
tivo (MSC rPl417/2000) - que "institui contribuição de Furlan _ que "acrescenta inciso ao art. 27 da Lei nA
intervenção de domrnio econômico destinada a finan- 9.394, de 20 de dezembro de 1996". Apensado o PL
ciar o Programa de Estrmulo à Interação Universida- nA 2.861/2000".
de-Empresa para Apoio à Inovação e dá outras provi- ADeputada NICE LOBÃO

dencias. Projeto de Lei nA 1.432-Al99 - da sra Alcione
ADeputada CELCITA PINHEIRO Athayde _ que "institui o 12 de agosto como Dia Naci-
Projeto de Lei nll 2.840/2000 - da sra Esther anal da Juventude".

Grossi - que "estabelece procedimentos relativos ao Ao Deputado PROFESSOR LUIZINHO
cumprimento da prioridade na oferta de vagas para o Projeto de Lei nA 2.806/2000 _ do Sr. Ricardo
ensino médio". Ferraço _ que "estende o Programa Nacional de Ali-

A0 Deputado CLEMENTINO COELHO mentação Escolar para os dias não letivos".
Projeto de Lei nA 2.792/2000 - do Sr. Marcelo Projeto de Lei nA 2.88912000 _ do Sr. Gilmar Ma-

Déda - que "acrescenta dispositivo à Lei nA9.870, de chado e outros - que "institui o Fundo de Promoção
23 de novembro de 1999, que "DispOe sobre o valor do Desporto Educacional e de Base - FUNDESP,
total das anuidades escolares e dá outras providên- com a finalidade de fomentar as práticas desportivas
cias". de que trata o art. 217 da Constituição Federal".

Ao Deputado CLÓVIS VOLPI Ao Deputado WALFRIDO MARES GUIA
Projeto de Lei nll 2.716/2000 - do Sr. Rubens Projeto de Lei nA2.744/2000 - do Sr. Átila Lira-

Furlan - que "acrescenta inciso ao art. 12 da Lei nA que "altera a Lei nA 9.191, de 24 novembro de 1995,
9.394, de 20 de dezembro de 1996". que institui o exame nacional de cursos de gradua-

Ao Deputado EDUARDO SEABRA ção". - Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

Projeto de Lei nA2.884/2000 - do Sr. Padre Ro- Distribuição nA 13/2000
que - que "acrescenta parágrafo único ao art. 79 da
Lei nA 8.069, de 13 de julho de 1990". Em 23-5-2000

ADeputada ESTHER GROSSI AO Deputado ÉBER SILVA
Projeto de Lei nll 2.874/2000 - da sra Jandira Projeto de Decreto Legislativo n1l385/99 - do Sr.

Feghali - que "dispOe sobre o financiamento das uni- Pedro Wilson e outros - que "susta a aplicação do dis-
versidades federais e institui o Fundo de Apoio ao De- posto no Decreto nA 3.276, de 6 de dezembro de
senvolvimento do Ensino Superior (FADES)". 1999". - Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.
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12 Vice--Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFL - PI
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PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS BLOCO PARLAMENTAR

Bloco (PSDB, PTB)
Líder: AÉCIO NEVES

Celso Gíglio
Caio Riela
lris Simões

João Paulo
Marcos Rolim
Paulo Rocha

Teima de Souza
Virgílio Guimarães

Eurico Miranda
Hugo Biehl

Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

José Janene

Fernando Coruja
José Roberto Batochío

Enio Bacci

PPB
Lfder: ODELMO LEÃO

Vlce-Lrderes:
Femando Zuppo (1 2 Vice)
Dr. Hélio
Pompeu de Mattos

PDT
Uder: MIRO TEIXEIRA

João Fassarella
José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

PTB
Uder: ROBERTO JEFFERSON

Vlce-Lrderes:
Walfrido Mares Guia (1 2 Vice)
José Carlos Elias
Femando Gonçalves
Eduardo Seabra

Vlce-Lfderes:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Nelson Meurer
Arnaldo Farias de Sá
Romel Anfzio

Maluly Netto
Marcondes Gadelha

Ney Lopes
Paes Landim

Paulo Magalhães
Paulo OCtávio

Pedro Bittencourt
Ronaldo Caiado

Ronaldo Vasconcellos
Rubem Medina

Ursicino Queiroz
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Jutahy Júnior
Antônio Carlos Pannunzio

Xico Graziano
Celso Giglio

Eduardo Sfabra
Silvio Torres

PFL
Lfder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Vlce-Líderes: (
Paudemey Avelino (12 Yice)
Abelardo Lupion
Aracely e Paula
Carlos Melles
César Bandeira
Corauci Sobrinho
Francisco Coelho
Gilberto Kassab
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Lourenço
Lavoisier Maia
Luciano Castro
Luciano Pizzato

Vlce-Lfderes:
Roberto Jefferson (1 2 vice)
Narcio Rodrigues
João Almeida
Femando Gonçalves
José Carlos Elias
Eduardo Paes

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Lfder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PT
Lfder: ALOIZIO MERCADANTE

Bloco (PSB, PC do B)
Lfder: ALEXANDRE CARDOSO

Vice-Uderes:
Sérgio Miranda Djalma Paes
Aldo Rebelo José Antonio

Bloco (PL, PSL)
Lfder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Lrderes:
Marcos Cintra Bispo Rodrigues
Lincon Portela Cabo Júlio

PPS
Lfder: JOÃO HERRMANN NETO

Vlce-Lfder: Regis Cavalcante
PV

Repr.: FERNANDO GABEIRA

PHS
Repr.: ROBERTO ARGENTA

LIDERANÇA DO GOVERNO
Lrder: ARNALDO MADEIRA

V ice-Líderes:
Albérico Filho
Antônio Do Valle
Antonio Feijão
Armando Monteiro
Confúcio Moura
Damião Feliciano
Edinho Bez '
Eu/er Morais
Eunicio Oliveira
Femando Diniz
Flávio Derzi
João Henrique

Vlce-Lfderes:
Arlindo Chinaglia
Henrique Fontana

João Mendes
Jorge Wilson
José Chaves

Mendes Ribeiro Filho
Milton Monti

Nelson Proença
Osmar Serraglio

Paulo Lima
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Ricardo Izar

Wilson Santos
Waldemir Moka

Geraldo Magela
João Coser

Vlce-Lfderes:
Duilio Pisaneschi
Darcísio Perondi

Ricardo Barros



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO,.....--------------- ------------=-----,
Roraima

Airton CascaveL PPS
Alceste Almeida ........•...••... PMDB
Almir Sá ...........•............ PPB
Francisco Rodrigues •............ PFL
Luciano Castro ••...•......••..•• PFL
Luis Barbosa ......•••••••.•.•... PFL
Robério Araúj o .••......••..••••. PL
Salomão Cruz .......•...•........ PPB

Amapá
Antonio Feijão •..•.•••••.•..••.• PST
Badu Picanço ...••..•.•••.•.••... PSDB
Dr. Benedito Dias ...........•... PPB
Eduardo Seabra .........•....•... PTB
Evandro Milhomen ...••.....••.... PSB
Fátima Pelaes ..••.••..•.••.••.•• PSDB
Jurandil Juarez .......••••...••• PMDB
Sérgio Barcellos ••••••.••••••.•• PFL

Pará
Anivaldo VaI e ...•.•.•••....••... PSDB
Babá •.•.........•..•••••••.••.•. PT
Deusdeth Pantoja •.••...•...••.•. PFL
Elcione Barbalho •..•..•....•.••. PMDB
Gerson Peres .......••.••.•••...• PPB
Giovanni Queiroz •••••••••••••••• PDT
Jorge Costa ............•.•...... pMDB
José Priante ...........•.•...... PMDB
Josué Bengtson ........••••...•.. PTB
Nicias Ribeiro .........•........ PSDB
Nilson Pinto .......••........... PSDB
Paulo Rocha ......•.•.....•...... PT
Raimundo Santos •...•••••.••..••• PFL
Renildo Leal ..•.•..••••...••••.. PTB
Valdir Ganzer ..•..•.•....•..•••• PT
Vic Pires Franco ............•... PFL
Zenaldo Coutinho ...•.••••••...•. PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio .••....•.•...•••. PSDB
Átila Lins .......•.•..•......... PFL
Euler Ribeiro ••••.••••..•..•..•• PFL
Francisco Garcia ••.......•...... PFL
Luiz Fernando .........•......... PPB
Pauderney Avelino •••.•..••.••.•• PFL
Silas Câmara ...••..•.•••...•••.• PTB
Vanessa Grazziotin ..••••••••••.• PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muni z ..................• PPS
Confúcio Moura •••••••.•....•..•• PMDB
Euripedes Miranda .••.....•....•. PDT
Expedito Júnior •.•••••••••••...• PFL
Marinha Raupp •.•..•.......•..... PSDB
Nilton Capixaba •...••••••..•.... PTB
Oscar Andrade •••••.•.••.•..••••. PFL
Sérgio Carvalho ••..••..••..••••. PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro .......•....•. PFL
João Tota PPB
José Aleksandro .••.•.•••••...... PSL
Márcio Bittar •.•...•............ PPS
Marcos Afonso ..•...•.......•.... PT
Nilson Mourão ..•••••••••••..•.•. PT
Sérgio Barros ••••••••••.•••••••• PSDB
Zila Bezerra .•••..••••.....••... PFL

Tocantins
Antônio Jorge •.•••••............ PTB
Darci Coelho •••••.•••....•..•••. PFL
João Ribeiro .............•......PFL
Kátia Abreu .•.••...•.••••.••.... PFL
Osvaldo Reis ..•.•..•••....•••... PMDB
Paulo Mourão •••....•••....••..•. PSDB
Rainel Barbosa .••..••••••.•••... PMDB
Udson Bandeira •.••...••••...•••• PMDB

Maranhão
Albérico Filho •••.•••••••••••••• PMDB
Antonio Joaquim Araújo ..••••..•. PPB
Cesar Bandeira ...•••.....••••.•. PFL
Costa Ferreira••••.••.•......... PFL
Eliseu Moura •..•••.••••••....... PPB
Francisco Coelho •.••.••..••••••• PFL
Gastão vieira ••••••••••••..•..•• PMDB
João Castelo .......•••.......... PSDB
José Antonio Almeida .....•...... PSB
Mauro Fecury.....••••...•••..•.• PFL
Neiva Moreira ......•............ PDT
Nice Lobão .....•...•••.......... PFL
Paulo Marinho ••...••••..•.•.•••. PFL
Pedro Fernandes ••.•••...•.•••••• PFL
Pedro Novais .•.•••.••.••••..•... PMDB
Remi Trinta •.....•••.•....•.•.•. PST
Roberto Rocha .....••......•••••. PSDB
Sebastião Madeira •.•••••....•.•• PSDB

Ceará
Adolfo Marinho ••••.•..••.•...... PSDB
Almeída de Jesus ...•............ PL
Anibal Gomes ....•..••••••.•••••. PMDB
Antonio Cambraia .••••...••....•• PSDB
Arnon Bezerra•••...•.•.••....... PSDB
Chiquinho Feitosa •.••••••••••..• PSDB
Eunicio Oliveira •••••••••••••... PMDB
Inácio Arruda •..••.••••.••.••••. PCdoB
José Linhares ••.•........•.•.... PPB
José Pimentel ..•...•..•..•...... PT
Léo Alcântara •••••.••••••••.•..• PSDB
Manoel Salviano •...•••••••..•••. PSDB
Mauro Benevides ••••••••.•••••••• PMDB
Moroní Torgan•.....•....•...•... PFL
Nel son Otoch ...•..••.....•.•.... PSDB
Pinheiro Landim•••••••••••••...• PMDB
Raimundo Gomes de Matos ..••••••. PSDB
Rober.to Pessoa .....••....••..... PFL
Rommel Feij6 ••••••.•.••••••••••• PSDB



Sérgio Novais .............•.•.•. PSB
Ubiratan Aguiar ....•.........•.. PSDB
Vicente Arruda •..••••••••.•••.•. PSDB

Piauí
Átila Lira ••...••..•....•••..••. PSDB
B. Sá ...••.•••••••••.••••.•••.•• PSDB
Ciro Nogueira ••.••••••.•••.••.•• PFL
Gessivaldo Isaias ••••••••••••.•• PMDB
Heráclito Fortes •.•.•...••.••.•• PFL
João Henrique ..•...•..•••••••••• PMDB
Mussa Demes •.••..•••........•••• PFL
Paes Landim•.••..•••.•••..••..•• PFL
Themistocles Sampaio .••••••••.•• PMDB
Wellington Dias .••..•...•••..••• PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina •••••••••••••••••••• PMDB
Betinho Rosado .••..••••••••••••• PFL
Henrique Eduardo Alves ••••.••••• PMDB
Iberê Ferreira •••••••••••••••••• PPB
Laire Rosado ••••....•••.••.••••• PMDB
Lavoisier Maia •••••••••••••••••. PFL
Múcio Sá •..•••....•.•..•...•.... PMDB
Ney Lopes .....•••.••••.••••••••• PFL

Paraíba
Adauto Pereira•.••••.••••••.•••• PFL
Armando Abílio ..•..••.••••••..•• PMDB
Avenzoar Arruda .••.•...•..•...•• PT
Carlos Dunga •••.•••.••••.••••.•• PMDB
Damião Feliciano ...•....•.•••.•. PMDB
Domiciano Cabral ..•.•..•...••.•• PMDB
Efraim Morais ••.•••••••.•••••.•. PFL
Inaldo Leitão ••.•••••••••••••••• PSDB
Jose Luiz Clerot •••.••••.••.•.•. PMDB
Marcondes Gadelha ..••••••••••••• PFL
Ricardo Rique •••••••.•.•.•••..•• PSDB
Wilson Braga ••.••.•••••••••••••• PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo ••••••••••••••••• PFL
Armando Monteiro •..•••.......... PMDB
Carlos Batata ••••••••••••••••••. PSDB
Clementino Coelho •.••••••••••••• PPS
Dj alma Paes •....••....••..•••.•• PSB
Eduardo Campos ••.••••.•••••••••• PSB
Fernando Ferro •.•••••••••••••••• PT
Gonzaga Patriota .••••••••••••••• PSB
Inocêncio Oliveira •.•••••.•••••• PFL
João Colaço •. j •••••••••••••••••• PMDB
Joaquim Fr~éisco••••••••••••••. PFL
Joel de Hol~anda••.•••••,,~ •.••••• PFL
José Chaves ••••••••••••••••••••• PMDB
José Mendonça Bezerra•••.••.•••• PFL
José Múcio Monteiro .•.•.•••••••. PFL
Luéiano Bivar •••••••••••••.••••• PSL
LuiZ Piauhylino .• ~ ••.•••.••..••• PSDB
Mar~os de Jesus ...•.••.•. : •••••• PSDB
Osvaldo Coelho •.••••.••••.•••.•• PFL

Pedro Corrêa ..................•. PPB
Pedro Eugênio .•................. PPS
Ricardo Fiuza .•..•........•...•. PFL
Salatiel Carvalho ..•..•.......•. PMDB
Sérgio Guerra ....•............•. PSDB
Severino Cavalcanti .••....•..... PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro ..••.....•..... PTB
Augusto Farias ••.•...••...•...•. PPB
Helenildo Ribeiro .....•...•..•.. PSDB
João Caldas ••••••.•.••..•.•...•• PL
Joaquim Brito .............•..... PT
José Thomaz Nonô ...•.•.••.••..•. PFL
Luiz Dantas •..•..•........•...•. PST
Olavo Calheiros •••••.•.••.•..••. PMDB
Regis Cavalcante ••••.••.•••..••• PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro ••.•..•.•..•.•... PSC
Augusto Franco•••••••••••••••••• PSDB
Cleonâncio Fonseca .•......•..... PPB
Jorge Alberto •...•.....••.•...•. PMDB
José Teles •••.............•.•.•• PSDB
Marcelo Déda ...........••.•...•. PT
Pedro Valadares ..•......•.•.... :PSB
Sérgio Reís •••••••••.••••••...•. PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz .................•. PFL
Claudio Caj ado •...•..••..••...•. PFL
Coriolano Sales ...............•. PMDB
Euj ácio Simões •...........•...•. PL
Félix Mendonça ...•..••......•... PTB
Francistônio Pinto •.•.••.•...••. PMDB
Geddel Vieira Lima •.•.....••..•. PMDB
Geraldo Simões ...•••••........•• PT
Gerson Gabrielli. ...•...•••..••. PFL
Haroldo Lima .•..•••••.•..•••.... PCdoB
Jaime Fernandes .••..••...•....•. PFL
Jairo Azi .••••• .•............••. PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner •••.••••••.•.•....• PT
João Almeida .•••••.••..••.•••.•. PSDB
João Leão •.••................... PSDB
Jonival Lucas Junior ••••.••••••• PFL
Jorge Khoury .••..•..•••.••..•••. PFL
José Carlos Aleluia •...••.•.•.•. PFL
José Lourenço ••.•••.••.•••....•. PFL
José Rocha .•........•..••.•..... PFL
José Ronaldo •••..••..••••.•..•.• PFL
Jutahy Junior•...••.••..•..••.•. PSDBo

Leur Lomanto •.••••••••..•.•.•••. PFL
Luiz
Moreira ....•.•.......•....•S. PART .
Manoel castro ••••.••.•.••••.•••. PFL
Mário Negromonte .•••••...••..... PSDB
Nelson Pellegrino .•............• PT
Nilo Coelho ..•.•••..•••..•••.••• PSDB



Paulo Braga......•...........•.. PFL
Paulo Magalhães ....•............ PFL
Pedro Iruj o ••..••••••••.••••.••• PMDB
Reginaldo Germano •.•.........•.. PFL
Roland Lavigne•.........•....... PFL
Saulo Pedrosa •••••.••••••••••••• PSDB
Ursicino Queiroz •••..•••••••••.. PFL
Waldir Pires •••..•.............• PT
Walter Pinheiro ..........•..•..• PT
Yvonilton Gonçalves .••••••••.••. PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas .••..•...••••.••...• PSDB
Aécio Neves •.••••••••••••••••••• PSDB
Antônio do Valle .•...•..•....... PMDB
Aracely de Paula ••.••••••••••••. PFL
Bonifácio de Andrada ••••.•••..•• PSDB
Cabo Júlio ...•...•.............. PL
Carlos Mosconí .•••••••.•••..•••. PSDB
Cleuber Carneiro •••.•••.•••.•.•• PFL
Custódio Mattos .••......••.•.••• PSDB
Danilo de Castro .•....•......... PSDB
Edmar Moreira ••.••.............• PPB
Eduardo Barbosa ..•.........•...• PSDB
Eliseu Resende ...•.••••..••••••. PFL
Fernando Diniz .••••.••••••..•••• PMDB
Gilmar Machado ...•.............. PT
Glycon Terra Pinto ...•...•...... PMDB
Hélio Costa •.•••••••.•••••••..•• PMDB
Herculano Anghinetti ••.••....•.. PPB
Ibrahim Abi-ackel •...•.......... PPB
Jaime Martins ••..••.•••....•..•• PFL
João Fassarella ••••..•.••.•••••• PT
João Magalhães .......•••....••.. PMDB
João Magno •..•.•.•.••••......••. PT
José Militão ..••••.........••••• PSDB
Júlio Delgado .••.•.•.•..•.•..•.. PMDB
Lael Varella ••••••••••.•••••..•• PFL
Lincoln Portela ..•...•..•....... PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima •.••••••.•••.•••.•.•• PMDB
Maria do Carmo Lara ••••••••••••• PT
Maria Elvira .•...•...•.......... PMDB
Mário Assad Júnior •.••••.•••...• PFL
Mário de Oliveira ••.••.•••..•••• PMDB
Narcio Rodrigues ••••••.•••.••••. PSDB
Nilmário Miranda .••..•.........• PT
Odelmo Leão ..•••.••....••...••.. PPB
Olimpio Pires •...•.••••..•...... PDT
Osmânio Pereira .•••..•.•...•••.• PMDB
Paulo Delgado ••••••••••••••••••• PT
Philemon Rodrigues ...•.......•.. PL
Rafael Guerra ....•...•.......... P5DB
Roberto Brant ••••••••••••••••••• PFL
Romel Anizio ...•••..•••..•••..•• PPB
Romeu Queiroz •••.•.•.•....•..... PSDB
Ronaldo Vasconcellos ••••••.•••.. PFL

Saraiva Felipe .......•...•...... PMDB
Sérgio Miranda .........•.•...•.. PCdoB
Silas Brasileiro •••.•••.••••.... PMDB
Virgilio Guimarães ..••.•.••.••.. PT
Vittorio Medioli ...•.•..•.....•• PSDB
Walfrido Mares Guia •••••••••••.• PTB
Zaire Rezende ••.•..•••...•••.•.• PMDB
Zezé Perrella •••••••••••••.•.•.. PFL

Espírito Santo
Aloizio Santos •••..•.•.••••.••.• PSDB
Feu Rosa .•..•....•••.•••.•••••.. PSDB
João Coser ....••.•..••.•.••..••• PT
José Carlos Elias ••••••••••••••• PTB
Magno Mal ta •.........•...•...•.• PTB
Marcus Vícente •••••••••••••••••• PSDB
Max Mauro ••••••..•••..•••••••••• PTB
Nilton Baiano •....••.•...•.•.... PPB
Ricardo Ferraço •••.••••..•••••.. PSDB
Rita Camata ••••••.••••••.•••••.• PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde ......•.•••...••. PPB
Aldir Cabral ......••..•.••...•.. PSDB
Alexandre Cardoso ••.••...••.•••. PSB
Alexandre Santos •.•.••.••••••••• PSDB
Almerinda de Carvalho •.•••••.••• PFL
Arolde de Oliveíra .......•...•.. PFL
Ayrton Xerêz •........•...•...... PPS
Bispo Rodrigues •••••.••••••••••• PL
Carlos Santana••.•..••••.•...•.. PT
Celso Jacob ..•...•..••...•...•.. PDT
Coronel Garcia ••••...••••••••••• PSDB
Dino Fernandes •.•••••••.•••••••. PSDB
Dr. Heleno ..••..•..•••..••••.•.• PSDB
Eber Silva•••.•..•••.....••••••• PDT
Eduardo Paes .•.••••.••...•••.... PTB
Eurico Miranda •••••..•••••..•••. F,PB
Fernando Gabeira •••••••••••••••• PV
Fernando Gonçalves ...•..•...••.. PTB
Iédio Rosa •..••..•.......•..••.. PMDB
Jair Bolsonaro .•••••.••••••••••. PPB
Jandira Feghali ••••••••••••.•••• PCdoB
João Mendes .....••.......•..••.. PMDB
João Sampaio ••••••••.•••••.••••. PDT
Jorge Bittar •••••••.••..•••••••. PT
Jorge Wilson•••.•.•••••.••••.•.• PMDB
José Carlos Coutinho ••••••...••. PFL
Laura Carneiro •...........••.... PFL
Luis Eduardo •.••••..•••.•••..•.• PDT
Luiz Ribeiro .•••••.•••••.•••.•.• PSDB
Luiz Sérgio ••••••••••••••••.•••• PT
Mareio Fortes ...•....••..•••.•.. PSDB
Mattos Nascimento •••••••••••.•.• PST
Milton Temer ••••••••••••••.••••• PT
Miriam Reid••••••.•.••••.••••.•• PDT
Miro Teixeira •.•••••••••.•••.••• PDT
,Pastor Valdeci Paiva •••.••••.•.• PSL



Paulo Baltazar ............•...•• PSB
Paulo de Almeida .•.•.•...••..••. PPB
Paulo Feij ó ••.•....••••...•...•• PSDB
Roberto Jefferson .........•...•. PTB
Rodrigo Maia .•..•....•..•••...•. PTB
Ronaldo Cezar Coelho •••••••..••• PSDB
Rubem Medina .•..••••.••••••••••• PFL
Simão Sessim.•.•••••.•.••••••••. PPB
Vivaldo Barbosa ..•..••.•.••••••• PDT
Wanderley Martins ..••..••.•••••• PDT

São Paulo
Alberto Goldman ••••.•••••••••••. PSDB
Alberto Mourão ....•.......•...•• PMDB
Aldo Rebelo ••••••••.•••..••••••. PCdoB
Aloizio Mercadante .••...•.•••••• PT
André Benassi. •••••.•••.•••••.•. PSDB
Angela Guadagnin.......•..•...•. PT
Antonio Carlos Pannunzio •. : ••.•• PSDB
Antonio Kandir •••••.•..•.••••••• PSDB
Antonio Palocci ...•.•.....••..•• PT
Arlindo Chinaglia •........•....• PT
Arnaldo Faria de Sá .......•••.•. PPB
Arnaldo Madeira •...•••.••••••••• PSDB
Ary Kara .••...•...... : ....•...•. PPB
Bispo Wanderval ....••..••••••.•• PL
Celso Giglio .........•.......... PTB
Celso Russomanno ..........•...•. PPB
Clovis Volpi ..•••••••••••••..••. PSDB
Corauci Sobrinho ..........•...•. PFL
Cunha Bueno •..............•...•. PPB
De Velasco •••..•....••..•.•...•. PSL
Delfim Netto •...•..••••••••••••• PPB
Dr. Evilásio .............•.•..•. PSB
Dr. Hélio •.•.••.....••.••••••.•• PDT
Duilio Pisaneschi ...•..••••••••• PTB
Edinho Araúj o •••....••.••••••••• PPS
Eduardo JOrge'••••••••••••••••••• PT
Emerson Kapaz .............•...•. PPS
FerIJ.ando Zuppo ............•...•. PDT
Gilberto Kassab •••.••••••••...•• PFL
Iara Bernardi .•.•...•.•..•••.... PT
Jair Meneguelli ..•........•..••. PT
João Herrmann Neto ••••••••••.••• PPS
João Paulo .•................•.•. PT
Jorge Tadeu Mudalen ...•.•.•••••• PMDB
José de \Abreu.....•.......•..... PTN
José Dirceu PT
José Genoíno ....••••••••••••.••• PT
José índio .•••..•••.•••..' ••...•. PMDB
José Machado ••••..•..••..•••..•• PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini .........•.•...•. PSDB
Lamartine Posella ..•.•....•••... PMDB
Luiz Antonio Fleury .....•....... PTB
Luiza Erundina•...........•.•.•• PSB
Mal~ly Netto .....•.••.....•..••• PFL

Marcelo Barbieri ..........•...•. PMDB
Marcos Cintra•.••........••.•... PL
Medeiros •.••..•.•...•.••.••••••• PFL
Michel Temer _........•...... PMDB
Milton Monti. PMDB
Moreira Ferreira•••.........•..• PFL
Nelo Rodolfo ..•..••••••••••.•.•• PMDB
Nelson Marquezelli ..•.•••.•.•..• PTB
Neuton Lima •...•••.••••••••.••.. PFL
Paulo Kobayashi •••••.••••••••••. PSDB
Paulo Lima •••••••.••••.•..•.•••• PMDB
Professor Luizinho ........•.•.•. PT
Ricardo Berzoini ..........•..•.• PT
Ricardo Izar ••••••.•••••••••.••. PMDB
Robson Tuma •.....•....••..•••••. PFL
Rubens Furlan .....•.•..••••.•.•• PPS
Salvador Zimbaldi .........•..•.. PSDB
Sampaio Dória ••••••••.•••••••••. PSDB
Si1vio Torres ••.••.••.•••••.••.• PSDB
Telma de Souza •.•••••...•••••••. PT
Vadão Gomes ......•........•..... PPB
Valdemar Costa Neto •...••••....• PL
Wagner Salustiano ......•..•..••• PPB
Xico Graziano ....•.••...•...•... PSDB
Zulaiê Cobra .....•........•.•..• PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro ..........•..... PFL
Lino Rossi .•••••••••.•••••••.•.• PSDB
Osvaldo Sobrinho .•........•..... PTB
Pedro Henry•.................... PSDB
Ricarte de Freitas ....•••••••••• PSDB
Teté Bezerra ••••••••••..••••.••• PMDB
Welinton Fagundes ...•.....•...•. PSDB
Wilson Santos .............••.••. PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga ••••.•••••.•••••••• PMDB
Geraldo Magela ............•..... PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia ...........••.•...•. PSDB
Paulo Octávio ..........•..•..... PFL
Pedro Celso ........•.....•...... PT
Wigberto Tartuce ..•...•.•••••..• PPB

Goiás
Barbosa Neto .••..•.••••...••.••• PMDB
Euler Morais ..•...........•..•.. PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes ....•..•.••...•... PSDB
Juquinha ...•.......•.•.••.•....• PSDB
Lidi a Quinan .•..••••...••••.•••. PSDB
Lúcia Vânia•.................... PSDB
Luiz Bittencourt ....•........... PMDB
Nair Xavier Lobo ••....••....•••• PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo ..............•...•. PSDB
Pedro Chaves ......•••....•....•. PMDB



Pedro Wilson ..................•. PT
Roberto Balestra..............•. PPB
Ronaldo Caiado ..••....•...•....• PFL
Vilmar Rocha ..............•...•. PFL
Zé Gomes da Rocha ..•.........••. PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira •••..••.•••••••. PT
Flávio Derzi ...••.••.••••••••••• PMDB
João Grandão ........•.•.•....... PT
Marçal Filho .....••...•...•..... PMDB
Marisa Serrano •.......•..••..••. PSDB
Nelson Trad ...................•. PTB
Pedro Pedrossian •••..•••.••••••. PFL
Waldemir Moka .....•.......•...•. PMDB

Paraná
Abelardo Lupion..•....•...•.•••• PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda •........•...•.•••• PSDB
Alex Canziani .•........••••.•.•• PSDB
Chico da Princesa .•............. PSDB
Dilceu Sperafico ..........•..•.. PPB
Dr. Rosinha .....•.•.•...•..•.... PT
Flávio Arns ...........•........• PSDB
Gustavo Fruet .•.......•.•.•.•.•. PMDB
Hermes Parcianello •...•.••..•••• PMDB
Iris Simões •.••••••...•.•.•..•.. PTB
José Borba ....•...•.......•..... PMDB
José Carlos Martinez •.•.•.••.••• PTB
José Janene .......•...•...•.•.•. PPB
Luciano Pizzatto ......•......... PFL
Luiz Carlos Hauly .....••..•.•••• PSDB
Márcio Matos •••..••.......•..... PT
Max Rosenmann .•..•.............. PSDB
Moacir Micheletto .....•...••.... PMDB
Nelson Meurer ........•.......... PPB
Od11io Balbinotti .•••...•...••.• PSDB
Oliveira Filho ........•..••.••.• PSDB
Osmar Serraglio .....•.•.•....... PMDB
Padre Roque ...............•..... PT
Rafael Greca ..•............•.... PFL
Renato Silva ..•.......•.••...•.. PSDB
Ricardo Barros ...•....•......... PPB
Rubens Bueno ..•.•.••.••••••..•.. PPS
Santos Filho ..........•......••• PFL
Werner Wanderer .......•...•....• PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss .••..•............. PT
Edinho Be z •.•.•...•.•.••••...•.. PMDB
Edison Andrino •...•••••...••.••. PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva ........•......... PFL
Hugo Biehl ....•...•............•PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti ...•....••....... PPB
José Carlos Vieira •....•......•. PFL

Luci Choinacki .•.••...••.••..... PT
Pedro Bittencourt .•...........•. PFL
Raimundo Colombo ••........•..... PFL
Renato Vianna .....•......•••.... PMDB
Serafim Venzon •••••.•••••••.••.• PDT
Vicente Caropreso •••'•••.••.••••• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ••.••.•.•••••..•••••. PT
Airton Dipp .•...•........•...••• PDT
Alceu Collares .••.••..•.••.•...• PDT
Augusto Nardes •.••••.•••.•.•...• PPB
Caio Riela ...•...........•...... PTB
Cezar Schirmer ••••..•....•••.••• PMDB
Darcísio Perondi. '•...... PMDB
Enio Bacci ....•.•............... PDT
Esther Grossi ••••..••••.•••.•... PT
Fernando Marroni ...•..•......... PT
Fetter Júnior •••.•.•••.•••....•. PPB
Germano Rigotto ••••••..•..•...•. PMDB
Henrique Fontana •••..•••........ PT
Júlio Redecker •..•..•..•.......• PPB
Luis Carlos Heinze •.•....••..... PPB
Luiz Mainardi •••...•............ PT
Marcos Rolim .•••...••.•••••.••.• PT
Mendes Ribeiro Filho ....•.....•. PMDB
Nelson Marchezan •••••••••••••••. PSDB
Nelson Proença .•................ PMDB
Osvaldo Biolchi •••••...•........ PMDB
Paulo José Gouvêa .............•. PL
Paulo Paim•..•.................. PT
Pompeo de Mattos ••••..••.•.••..• PDT
Roberto Argenta ••..•..•.•.•..••• PHS
Synval Guazzelli ...•....•......• PMDB
Telmo Kirst ....•...•....•....... PPB
Valdeci Oliveira ...••.....•....• PT
Waldir Schmidt ••.•••....•••••••• PMDB
Waldomiro Fioravante •••••....•.. PT
Yeda Crusius •••••.•.......••..•• PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMlssAo DE AGRICULTURA E
pOLfTICA RURAL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Gerson Péres (PPB)
12 Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

1 vaga

Suplentes

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

José Carlos Aleluia
Ney Lopes

Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Sérgio Barcellos
1 vaga

Vivaldo Barbosa
1 vaga

José Janene
Nelson Meu~er

Wigberto Tartuce
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

1 vaga

PT

PFL

POT

PPB

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
lris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Uno Rossi
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
salvador Zimbaldi
SlIas Câmara

PV
Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moiz~s Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMlssAo DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: 5aIvador Zimbaldi (PSOB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
32 Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Aldir Cabral

Átila Lira
José Carlos Martinez

Léo Alcântara
Magno Malta

Marcus Vicente
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Guia
Welinton Fagundes

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Francistônio Pinto AntOnio José Mota
Gessivaldo lsaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Reginaldo Germano
Santos Filho
Vic Pires Franco
1 vaga

Jorge Bittar
Marcos de Jesus (PSOB)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro Irujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

. Odelmo Leão
Oliveira Filho
Paudemey Avelino (PFL)
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Dr. Hélio
Eurfpedes MirandaRubens Bueno

Alberto Fraga
Armando Abmo

João Magalhães
Jurandll Juarez

Milton Monti
Pinheiro Landim

4 vagas

Suplentes

AntOnio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Félix Mendonça
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Luiz Ribeiro

NUton Capixaba
Paulo Kobayashi
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros
1 vaga

João Caldas (PL)
1 vaga

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Avenzoar ArrUda
Jair Menegu~1Ii

Joaquim Brito
Luiz Mainardi
Paulo Rócha

Waldomiro Fioravante
I

Almir Sá
AryKara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
VadãoGomes

Lincoln Portela

PT

PDT

PPS

PPB

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, pedoB)

Adelson Ribeiro (PSC)

PFL

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Valdir Ganzer (PT)

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Helnze
Telmo Kirst

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Luiz Dantas
Moacir Mlcheletto
Osvaldo Reis
Rainel Barbosa
SUas Brasileiro
Themfstocles Sampaio
Waldemir Moka

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

Anivaldo Vale
B.Sá
carlos Batata
Helenlldo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odflio Balbinotti
saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Suplentes

Inácio Arruda

Fernando Coruja

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Fernando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Femandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano

José de Abreu
Paulo de Almeida (PPB)

Remi Trinta
SUas Brasileiro

Udson Bandeira

Alo/zio Santos
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Xico Graziano

PT

PFL

PPB

POT

PPS

PPB

Bloco (PL, PSL)

POT

Bloco (PSB, PedoB)
Paulo Baltazar

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Arlindo Chinaglia
Ben-Hur Ferreira
João Magno

AryKara
Augusto Farias
Edmar Moreira
ibrahlm Abi·Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Fernando Zuppo

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Pedro Blttencourt
Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PSDB, PTB)

Femando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdaB)
José Antonio Almeida Dr. Evilásio
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Ayrton Xerêz Rubens Furtan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Aimeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Salatlel Carvalho (PMDB)
12 Vice-Presidente: celso Russomanno (PPB)
211 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Luiz Ribeiro
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatlel Carvalho

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paes Landim
RobsonTuma

Vic Pires Franco

Gustavo Fruet
João Henrique

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro lrujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Themrstocles Sampaio

2 vagas

PFL

Bispo Rodrigues
José Aleksandro

PPS

Dr. Evllásio
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen
Luiza Erundlna

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moron! Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
VilmarR~a

Almeida de Jesus
Bispo Wanderval

André Benassi
caio Riela
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serragllo
Renato Vianna

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria lvone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13·T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
12 Vice-Presidente: Inaido Leitão (PSDB)
211 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaido Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Neison Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odrlio Balbinotti
Sérgio Reis

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

PPS
Geraldo Magela
José Dirceu
José Geno/no
Marcelo Déda
Waldir Pires
1 vaga

PT

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos RoUm

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

Teima de Souza

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Edinho Araújo

Fax: 318·2146



Suplentes

Marcos Cintra

Augusto Nardes
1 vaga

Celso Jacob

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xico Grazlano

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiuza
Ronaldo Vasconcellos

1 vaga

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PFL
A1merinda de Carvalho Jaime Martins
Marcondes Gadelha Laura Cameiro
Neuton Lima Moroni Torgan
Nice Lobão Roland Lavigne
Reginaldo Germano Zila Bezerra

PT
Marcos Rolim Fernando Ferro
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Padre Roque 1 vaga

PPB
José Linhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

PDT
Miriam Reid EberSilva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio Lincoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Bittar
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (PDT) Veda Crusius (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Presidente: Enio Baccl (PDT)
1!l Vice-Presidente: João Sampaio (PDT)
2!l Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
3!l Vice·Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Enio Baco!

João Caldas

Ana Catarina
Antônio do Valle I

Armando MonteirO
Jurandil Juarez I

MúcioSá

A1ex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

João Pizzolattl
Júlio Redecker

Clernentlno Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

Euler Ribeiro
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

1 vaga

Suplentes

Paulo Baltazar

João Pizzolatti
Simão Sessim

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior

Pedro Fernandes
Zila Bezerra

1 vaga

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

PFL

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PSDB, PTB)
I Danilo de Castro

Femando Gabelra (PV)
Marcos de Jesus

Nilmário Miranda (PT)
Walter Pinheiro (PT)

1vaga

Ademir Lucas
Albérico Cordeiro

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Mosconi

Juquinha
Manoel Salviano

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

PDT

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José [ndio (PMDB)
1!l Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2!l Vice·Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
3!l Vice-Presidente:
Titulares

PT

PPB

Inácio Arruda

2 vagas

Gustavo Fruet
João Mendes
José [ndio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

Sérgio Novais (PSB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Badu Picança
Eduardo Barbosa
F1ávioAms
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Elcione Barbalho
Udson Bandeira

3 vagas

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Rita Camata
1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMDB) João Sampaio (PDT)

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Marcos Rolim (PT)
1!l Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2!l Vice-Presidente: Miriam Reid (PDT)
3!l Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes



PPS

PPS

Agnelo Queiroz 1 vaga
Bloco (PL, PSL)

Jonival Lucas Junior (PFL) Luciano Blvar

Suplentes

Eujácio Simões

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Coriolano Sales
Luiz Dantas

4 vagas

Antonio Palocci
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Francisco Garcia
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Lourenço

Moreira Ferreira
Nice Lobão

Osvaldo Coelho
Pauclemey Avelino

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Helnze

2 vagas

PT

PFL

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Or. Evilásio Eduardo Campos
Bloco (PSB, PC do B)

Bloco (PSDB, PTB)
Or. Helena João Almeida
Eliseu Moura (PPB) João Leão
Manoel Salviano Josué Bengtson
Max Mauro Mário Negrornonte
Rommel Feij6 Sebastião Madeira
Wlgberto Tartuce (PPB) Zenaldo Coutinho

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Damião Feliciano

GastãoVieira
João Henrique

Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga

Marcos Cintra

Aníbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
HélioCos1a
João Magalhães
Mauro Benevides

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
2 vagas

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo \I Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
10 Vice-Presidente: Simão 8essim (PPB)
2ll Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
30 Vice-Presidente: Manoel Balviana (PSDB)
Titulares

José Militão
Max Rosenmann
RodrigoMaia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Edinho Bez
Gestão Vieira
Germano Rlgotto
José Aleksandro (PSL)
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais
1 vaga

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
MussaDemes
Roberto Brant
1 vaga

carllto Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

PDT
Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Suplentes

Agnaldo Muniz

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

lris SilTlÕes

Miriam Reid

Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Neuton Uma

Raimundo Santos
Santos Filho

Femando Marconi
Professor Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Aralijo
Clementino Coelho (PPS)

José Unhares

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PSB, PC do B)

Clovis VoIpi
Dino Femandes

Femando Gonçalves
Feu Rosa

Lidia Quinan
Nelson Marchezan

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Milton Monti
Osmar Serraglio

Rita Camata

Antonio Cambraia
Antonio Kandlr
Custódio Mattos

Bloco (PSDB, PTB)

EberSilva

Walfrido Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
secretário(a): carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/ 6905/ 7011/ 7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
10 Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
30 Vice-Presidente: Antonio cambraia (PSDB)
Titulares Suplentes

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Ademir Lucas
Átila Ura
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
FlávioAms
Marisa Serrano
Nilson Pinto

Esther Grossi
Gilmar Machado
Pedro Wilson

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Presidente: Pedro Wilson (PT)
10 Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
20 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
30 Vice-Presidente: Nela Rodolfo (PMDB)
TItulares

Eurico Miranda
Renato Silva (PSDB)
1 vaga



Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB)

Airton Cascavel
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro'
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888/6887

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 - Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-694416946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLIA

Suplentes

Amon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

2 vagas

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
32 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Sérgio Novais

Fax: 318-2176

Dilceu Sperafico
1 vaga

1 vaga

Gilmar Machado
João Magno
Pedro Celso

Regis Cavalcanti

Almeida de Jesus

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Medeiros

Ursicino Queiroz
PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS
Valdemar Costa Neto

Celso Jacob

Joaquim Brito
Wellington Dias
1 vaga

Antônio Geraldo
JairoAzi
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
12 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

PFL

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

2 vagas

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
I1defonço Cordeiro

José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
Wilson Braga

1 vaga

PT

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Eliseu Resende
Lael Varella

Pedro Bittencourt
2 vagas

Suplentes

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Adão Pretto
Iara Bernardi

Virgílio Guimarães

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

PT

PFL

PPB

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado rPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian

Haroldo Lima
Bloco (PSB,PC do B)

José Janene
VadãoGomes
Yvonilton Gonçalves

Olimpio Pires

Alexandre Cardoso

POT

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Romel Anizio

Airton Dipp

POT
Alceu Collares
Serafim Venzon

Bloco (PSB,PC do B)
DjalmaPaes
Jandira Feghali

Dr. Hélio
1 vaga

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Lincoln Portela
Bloco (PL, PSL)

Eduardo Campos (PSB)
Bloco (PL, PSL)

Armando Abílio (PMDB) Pedro Eugênio



Suplentes

De Velasco

Jandira Feghali

Airton Cascavel

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Pastor Valdecl Paiva (PSL)

Paulo Feij6
SilasCâmara
Silvio Torres

Vitlorio Medioli
3 vagas

PPS

Bloco (PL,PSL)

Bloco PSOB,PTB

Bloco (PSB,PCdoB)

Eujácio Simões

Edinho Araújo

secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gonzaga Patriota

Presidente: Evandro Milhornen (PSB)
12 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PedoB)
2!l Vice-Presidente: Raimundo santos (PFL)
32 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)

A1oizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Bloco (PMOB,PST,PTN)
Alberto Mourão Alceste Almeida
Barbosa Neto Anibal Gomes
Domiciano Cabral Carlos Dunga
Eunrcio Oliveira Francistônio Pinto
João Henrique Hermes Parcianello
José Chaves 3 vagas
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

PFL
Aracely De Paula Affonso Camargo
Eliseu Resende Antônio Carlos Konder Reis
IIdefonço Cordeiro JairoAzi
João Ribeiro Leur Lomanto
Neuton Lima Mussa Demes
Oscar Andrade Paulo Braga
Pedro Fernandes Rubem Medina
Raimundo Colombo 1 vaga

PT
Carlos Santana Luiz Sérgio
Damião Feliciano (PMDB) Márcio Matos
Fernando Marroni Maria Do Carmo Lara
João Coser Nilson Mourao
Marcos Afonso Pedro Celso
Teima De Souza Wellington Dias

PPB
Albérico Filho (PMDB) JoãoTota
Almir Sá Nilton Baiano
Glicon Terra Pinto (PMDB) Pedro Valadares (PSB)
Philemon Rodrigues (PL) Telmo Kirst
Raimundo Santos (PFL) 1 vaga

POT
Luis Eduardo MiriamReid
1 vaga Olímpio Pires

Titulares

Cabo Júlio

Suplentes

Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Airton Cascavel

Arthur Virgmo
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchi
1 vaga

Carlos Santana
Femando Marroni

José Pimentel

Amaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
JoãoTota

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
Robson Tuma

Roland Lavigne

PT

PFL

PPS

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Pedro Celso (PT)

POT
Vivaldo Barbosa Eurrpedes Miranda

Bloco (PSB, pedoB)
Vanessa Grazziontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

PPS

Laire Rosado
Paulo de Almeida (PPB)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
2 vagas

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69871 6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1!l Vice-Presidente:Pedro Femandes (PFL)
2ll Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
3!l Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
1!l Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2ll Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
3!l Vice-Presidente:
Titulares

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Angela Guadagnin (PT)
Secretário: Elorzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 318·7016 à 7021

Alexandre santos
Fátima Pelaes J

Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique



COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PT

José Aleksandro

PFL

Eduardo Jorge
J08éDlrceu

José Genufno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Abelardo Luplon
Aracely de Paula

Jorge Khoury
KátiaAbreu

lavoisier Mala
Luciano Castro

Luciano Plzzatto
Manoel Castro
VllmarRocha

João Castelo
José Carlos Elias

Nelson Otoch
Ricardo Rlque

Silvio Torres
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulalê Cobra

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)
Antonio Feijão
Edson Andrlno

Fernando Gabeira (PV)
Gesslvaldo Isalas

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Mlcheletto
Paulo Lima

1vaga

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Vlrglllo Guimarães
Waldomlro Fioravante

PPS

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elclone Barbalho
Fernando Dinlz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashl (PSDB)
Synval GU8ZZelll
1 vaga

Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medloll

PHS
João Herrmann Neto Ayrton Xerez

Roberto Argenta Júlio Redeckek (PPB)
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996 FAX: 318-2125

Aldlr Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PedoB)
Jair BoIeonBro
Wellnton Fagundes (P8DB)

Airton Dipp Fernando Zuppo
NIIVI Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Aldo Rebelo Manoel Salvlano (PSDB)
Pedro Valadares Ricardo Ferraçe (PSDB)

Bloco (PL,PSL)
Cabo Júlio Dr. Heleno (PSDB)

Aroldo C8draz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Suplentes

Luiz Fernando
1 vaga

Agnaldo Muniz

Suplentes

José Pimentel
Valdir Ganzer

Welllngton Dias

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis

Euler Ribeiro
João Ribeiro
KátlaAbreu

Sérgio Barcellos
1 vaga

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

celsoGlgllo

PPB

Bloco (PSDB.PTB)

PPS

Giovannl Queiroz
Bloco (PSB,PCdoB)

José Antonio Almeida
Bloco (PL,PSL)

Bloco (PMDB,PST,PTN)
Confúclo Moura

Mário De Oliveira
Rainel Barbosa

2 vagas

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
ZilaBezerra

Titulares

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazzlotin (PGdoB)

PDT

Robierio Araújo

Euripedes Miranda

Evandro Milhomen

Márcio Bittar
Secretário: James Lewis Gorrnan Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandll Juarez
Teté Bezerra
Udson Bandeira

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arthur Virgllio

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1RVice-Presidente: Vittorio Medioll (PSDB)
2RVice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3ll Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
Titulares



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR Bloco· PL - PSL

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva
CONSTITUCIONAL Na 618, DE 1998 QUE

"ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA PPS

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS Ayrton Xerêz Clementino Coelho

BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)
Proposião: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1Q Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
2!2 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3Q Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB - PTB

Bico PMDB • PST • PTN

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAP(TULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2Q Vice-Presidente: Antonio Parocei (PT)
3Q Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Fax: 318-2140

Batinho Rosado
Cleuber Carneiro
Deusdeth Pantoja

José Carlos Aleluia
Manoel Castro

Paudemey Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165·B
Telefone: 318-7062/318-7061

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
MussaDemes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Marinha Raupp
Rafael Guerra

Renildo Leal
2 vagas

Carlos Dunga
Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

4 vagas

PFL

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
Wilson Santos

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Gervásio Silva
JairoAzi

Joel Hollanda
José Carlos Coutinho

Medeiros
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Montei ro
Germano Rigotto
José Prlante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

PMOB
Barbosa Neto

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vaga

Adãq Pretto
Fernlmdo Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biel

PT

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)

1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini
1 vaga

PSOB

PT

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Sílvio Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

POT

Pompeo de Mattos

Vanessa Grl~.zziotin

Fernando Coruja

Bloco· PSB • pedoB

1 vaga

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
sampaio Dória (PSDB)

PPB

Eliseu Moura
Gerson Peres

2 vagas



José Antonio

José Roberto Batochio

Bloco PSB • PCdoB

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Euripedes Miranda
1vaga

Eduardo Campos

PTB

PDT

Bloco PSB • PCdoB

Celso Giglio
Eduardo Paes

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Sérgio Miranda

Gerson Peres
Ibrahim Abi·Ackel
Simão Sessim

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PPB

PTB

PDT

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Iberê Ferreira

Celso Giglio
lris Simões

Femando Coruja

Agnelo Queiroz

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
João Caldas De Velasco

Bloco PSB • pedoB
Pau/o Baltazar José Antonio

Bloco PL· PST • PMN • PSD • PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, S/139-B
Telefone:318-7054

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·7056

(*)COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2R Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318·8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 96192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1R Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2R Vice·Presidente: Waldir Pires (PT)
3RVice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Átila Lins A1merinda de Carvalho
Claudio Cajado Leur Lomanto
Corauci Sobrinho Mauro Fecury
Darci Coelho Moroni Torgan
Jairo Carneiro Raimundo Santos
Ney Lopes Wilson Braga
Paes Landim 1 vaga

PMOB
Alberto Fraga Gustavo Fruet
Armando Abnio Osmar Serraglio
lédio Rosa zaire Rezende
Mendes Ribeiro Filho 3 vagas
Nair Xavier Lobo
Renato Vianna

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zena/do Coutinho

PT
José Dirceu José Pimentel
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Waldir Pires Padre Roque
1 vaga Paulo Rocha

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Waldemir Moka
1 vaga

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Fernando Ferro
Nelson Pellegrino

Celso Russomanno
NUton Baiano

Magno Malta

Wanderley Martins

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Silas Câmara (PTB)
1 vaga

PMOB
Confúcio Moura

3 vagas

PSDB
Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

PT
Márcio Matos
Padre Roque

PPB
Jonival Lucas Júnior (PFL)

José Janene

PTB
Renlldo Leal

POT
1 vaga



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA

Proposição: RCP 2199 Autor: Sérgio Carvalho e Outros
Presidente: Lucino Castro (PFL)
12 Vice·Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2lI Vice·Presidente: Nilson Mourão (PT)
3ll Vice-Presidente: Almir carvalho (PSDB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)
Trtulares Suplentes

Bloco PMOB • PST • PTN

Bloco PSOB - PTB

Bloco PL • PSL

6 vagas

Suplentes

IrisSimÕ9s
1 vaga

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

Titulares
PFL

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

PMOB
Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PS08
Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Lufs Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorlo Medioli

PT
Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PP8
Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

PTB
Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

JoãoTota
1 vaga

Babá
Paulo Rocha

Jorge Costa
Osvaldo Reis

1 vaga

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

Zila Bezerra

José Aleksandro

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Nilton Capixaba
Paulo Mourão

PT

PFL

POT

PPB

Eurfpedes Miranda
Bloco PSB - PCd08

Vanessa Grazziotin

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Alcaste Almeida
Antonio Feijão
Confúcio Moura

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Evandro Milhmen

Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Robério Araújo

Giovanni Queiroz

Almir Sá
Luiz Fernando

POT
Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB - PCdoB
Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Rlho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318·7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2lI Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
31! Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

PHS
Renildo Leal (PTB) Francisco Rodrigues (PFL)
Secretário: Erles Jannes Costa Gorini
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318·7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

ÀCONSTITUIÇÃO Nll 203, DE 1995, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART. 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 22 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALrSTICAS E DE RADIODIFUSÃO SONORA

E DE SONS E IMAGENS", E À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NIl455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203195 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
111 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2lI Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
311 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Aroldo Cedraz
Casar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi

PFL
Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Maluly Neto

Pedro Fernandes



José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB • pedoB

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL • PST - PMN - PSD • PSL

De Velasco Uncoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NIi! 9, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE P_REVIDêNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIAO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCípIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: ~oder Executivo
Presidente:
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolohi (PMDB)
32 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (pn
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB ~ pedoB .
Ojalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSOB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

PPB

João Colaço
4 vagas

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelll

Márcio Matos
1 vaga

Or. Hélio

Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia

Paulo Mourão
3 vagas

Antônio do Valle

Suplentes

Corauci Sobrinho
João Ribeiro

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto

Manoel Castro
Paes Landim

Robson Tuma

PT

PFL

PDT

PTB
Chico da Princesa (PSD8)

Walfrido Mares Guia

PSDB

PMDB

Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Bio/ch;
Pedro Chaves
Wilson Santos

Coriolano Sales

Titulares

Celso Giglio
Max Mauro

Alceu Collares

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Paudemey Avelino
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Rubem Medina

Antonio Joaquim Araújo
Nilton Baiano
1 vaga

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Gi/mar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

3 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Sérgio Barcellos
Silas Câmara (PTB)

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

VilmarRocha

Albérico Filho

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PFL

PDT

PT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

PMDB

Joel de Hollanda
Paes Landim

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Gustavo Fruet

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgmo
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares



Edinho Bez Armando Monteiro Domiciano Cabral
Nelson Proença Euler Morais Gustavo Fruet
Paulo Lima Flávio Derzi 2 vaga
Pedro Chaves Milton Monti
Salatlel Carvalho 1 vaga

PSDB André Benassi
Antonio Cambraia Jovair Arantes Helenildo Ribeiro
Antonio Candir Luiz Carlos Hauly João Castelo
Danilo de Castro Nilo Coelho Nelson Otoch
Manoel Sa/viano Sampaio Dória Vicente Arruda
Narcio Rodrigues Xico Graziano Zulaiê Cobra
Veda Crusius 1vaga

PT Marcelo Déda
Geraldo Magela João Grandão 3 vagas
João Coser José Pimentel
Ricardo Berzoini Luiz Mainardi
Wellington Dias Milton Temer

PPB
Edmar Moreira Delfim Netto AryKara
José Janene Herculano Anghinetli Augusto Farias
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira Gerson Peres

PTB
Rodrlgo Maia José Carlos Elias
1 vaga Luiz Antonio Fleury

PDT Nelson Marquezelli

Enio Bacci Pompeo de Mattos 1 vaga

Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB • PCdoB Enio Bacci

Djalma Paes Sérgio Miranda

Pinheiro Landim
3 vagas

PSDB
Alexandre Santos

Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho

3 vagas

PT
4 vagas

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

Max Mauro
Nilton Capixaba

PDr

Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB· PCdoB

Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOYA REDAÇÃO À ALíNEA

"E",DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

José Antonio DjalmaPaes

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3!l Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal Proposição: RCP 13/95 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente:
2!l Vice-Presidente:
31! Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)
Titulares Suplentes

TItulare.
PFL

A1merlnda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMDB
Albérico Filho
Barbosa Neto

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros

Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos
1 vaga

A1ceste Almeida
Jorge Costa
1 vaga

PFL

PMDB

João Ribeiro
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos
1 vaga

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra



PSDB PT

Antonio Feijão (PST)
B.Sá
Nicias Ribeiro

Badu Picanço
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

Avenzoar Arruda
José Pimentel

Fernando Ferro
Wellington Dias

Dr. Rosinha
Marcos Afonso

PT

João Grandão
Padre Roque

Pedro Corrêa
1 vaga

PPB

Cleonâncio Fonseca
1 vaga

Almir Sá
Oliveira Filho

PPB

Airton Cascavel (PPS)
Vvonilton Gonçalves

Olrmpio Pires

POT

Neiva Moreira

Bloco PSB - PCdoB

PTB Eduardo Campos Inácio Arruda

Renildo Leal Josué Bengtson Bloco· PL, PSL

PDT Almeida de Jesus Eujácio Simões

Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo PV

Bloco PSB • PCdoB Pedro Eugênio (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPf, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR
Proposição: RCP 16/95 Autor: Dep. José Pimentel e Outros

Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCID~NCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22196 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima PeJaes (PSDB)
12 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
22 Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
32 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB • PTB

Bloco PMDB· PST· PTN

Bloco PSOB • PTB

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Carlos Batata

Sérgio Reis

Bloco PMOB • PST - PTN

Júlio Delgado
Marcelo Barbieri

1 vaga

Eduardo Barbosa
FlávioArns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Celcita Pinheiro
Joel de Hollanda

Raimundo Colombo

PFL

Almerinda de Carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão

Fátima Pelaes
UdiaQuinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Suplentes

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
João Almeida
Sérgio Guerra

Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
12 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
22 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Múcio Sá (PMDB)

Titulares

Armando Monteiro
MúcioSá
Olavo Calheiros

Armando Abnio
Pinheiro Landim

1 vaga Angela Guadagnin
Iara Bernardi

PT

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

César Bandeira
José Thomaz NonÔ
Wilson Braga

PFL

Ciro Nogueira
Costa Ferreira
Jorge Khoury

Alcione Athayde
Dr. Benedito Dias

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vagá



Bloco PSB· pedoB
Pedro Eugênio (PPS)

Minam ReId

Jandlra Feghall

Robérlo Araújo

POT

Or. Hélio

Bloco PSB • pedoB
1 vaga

Bloco PL • PSL

Philemon Rodrigues

1 vaga

Celso Giglio
Max Mauro

EberSilva

PTB

POT

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Pompeo de Mattos

1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL

PFL
José Mendonça Bezerra Darci Coelho
Paulo Braga Francisco Rodrigues
Pedro Blttencourt Jaime Martins
Sérgio Barcellos Maluly Netto
Vilmar Rocha Moreira Ferreira
Zezé Perrela Paulo Marinho
Zila Bezerra Roland Lavlgne

PMDB
Ana Catarina HenneB Parcianello
Anlbal Gomes João Mendes
João MagalhAes Ralnel Barbosa
Joeéfndlo 3 vagas
Norberto Teixeira
1 vaga

PSDB
AdemlrLucu Fátima PeIaes
Antonio FelJio (PeT) Maria Abldla
Nlcl88 Ribeiro Max Ro8enrnaM
Nilo Coelho NiIIon Pinto
Rafael Guerra 2 vagas
ZulalA Cobra

PT
Geraldo SII'l1088 4 vagas
Welllngton Dias
2 vagas

Remi Trinta

AntOnio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paeslandim

Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

André Benassi
Feu Rosa

José Mllitão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimenta!
Waldir Pires

6 vagas

Celso Russomanno
2 vagas

CsIo Rleia
Fernando GonçaJves

Airton Cascavel (PPS)

PT

PTB

PPB

PV
Almeida de Jesus

Regis Cavalcante (PPS)

PSOB

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de ComissOes Especiais, Anexo li, Sala 168·A
Telefone: 318·8428 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE
AS EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N1I 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

PMOB

PFL
Antônio carios Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Ruza

Gustavo Fruet
Osmar 8erragllo
Renato Vianna
Ricardo Izar
RllaGamata
Synval Guazzelli

Luiz Antonio Fleury
Roberto JeffetllOl1

Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSOB)
111 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
2ll Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3ll Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titula.... Suplentes

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenlldo Ribelro
InaJdo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos RoIim
1 vaga

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustlano

Suplentes

Antonio Joaquim AraOjo
Hugo Blehl

PPB

PPS

Edlnho Araújo Regis cavalcante

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, 8aJa 151·B
Telefone: 318·70661318-7055

COMISSAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER APROPOSTA DE EMENDA A

CONSTlTUIÇAO Nil89, DE 1995, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO IV DO ARTIGO 29 DA
CONSTITUIÇAO FEDERAL" (TRE FIXARÁ O

NOMERO DE VEREADORES PROPORCIONAL À
POPULAçAO)

Proposição: PEC 89195 Autor: Nlclas Ribeiro e Outros

Presidente: Rafael Guerra (PSOB)
111 VIce-Presidente: Norberto Teixeira (PMOB)
2ll Vice-Presidente: Geraldo SImOes (PT)
3ll VIce-Presidente: João P1zzolattl (PPB)
Relator: Zezé Parreira (PFL)
Tltul.....

Cunha Bueno
João PiZZoIattl



Bloco PSB· PCdoB Neiva Moreira

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco PSB· PCdoB

José Roberto Batochio

PDT

Coriolano Sales (PMDB)
Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

PTB

PDT

Femando Gonçalves
Magno Malta

1 vaga

Bloco PL· PST • PMN - PSD • PSL Haroldo Lima Pedro Valadares

Lincoln Portela João Caldas Bloco PL • PST· PMN • PSD· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PPS PV
1 vaga}

PFL

Femando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLlCAÇAo DA LEI N2 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRANSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
211 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3Q Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFl)
Titulares SuplentH

Suplentes

Airton CascavelAyrton Xerêz

Secretario: Sflvio Sousa da Silva
Locai: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2Q Vice-Presidente:
3Q Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Cameiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
VilmarRocha

PFL

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Couracl Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PMDB

José Carlos Vieira
Oscar Andrade

Wilson Braga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
RitaCamara
Zaire Rezende

PMDB
Cezar Schirmer

Germano Rigotto
4 vagas

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

PSDB

PT

3 vagas

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

João Paulo
José Genoíno
Marcelo Déda
Milton Temer

PSDB

PT

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Eduardo Jorge
3 vagas

PedroWUson
Welllngton Dias

AryKara
1 vaga

Duilio Pisaneschl

Dr. Hélio

PPB

PTB

PDT

2 vagas

JoãoTota
1 vaga

1 vaga

Femando Zuppo

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PPB
Júlio Redecker Bloco PSB· PCdoB

Nelo Rodolfo (PMDB)
1 vaga Gonzaga Patriota 1 vaga



Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·8
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
O PROJETO DE LEI NR 4.376, DE 1993, DO

PODER EXECUTIVO, QUE uREGULA A
FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A

RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB}1 2 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

PPS

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 151, DE 1995,
QUE"ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: A1dir Cabral (PSDB)
12 Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcos RoIlm (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

PFL
Gerson Gabrielli Adauto Pereira

Abelardo Lupion Adauto FerreiraLavoisier Maia Expedito Júnior
Paulo Magalhães IIdefonço Cordeiro A1dir Cabral (PSDB) Francisco Coelho
Paulo OCtávio Luis Barbosa Gervásio Silva Francisco Rodrigues

Ricardo Fiuza Paulo Marinho José Thomaz NonO IIdefonço Cordeiro
Rubem Medina 2 vagas Laura Cameiro Reginaldo Germano
Rubens Furtan Lavoisier Maia Sérgio Barcellos

PMDB Wilson Braga Vic Pires Franco

João Henrique Gastão Vieira PMOB
João Magalhães Mendes Ribeiro Filho Alberto Fraga Alberto Mourão
Jorge Alberto Osmânio Pereira Hélio Costa Mendes Ribeiro Alho
Marcelo Barbíerf 3 vagas Jorge Pinheiro Synval Guazelli
Osvaldo BioIchi Marcelo Barbieri 3 vagas
Waldir Schmidt Nair Xavier Lobo

PSOB 1 vaga
Ademir Lucas Anivaldo Vale
Chico da Princesa Nelson Otoch PSOB
Custódio Mattos Vicente Caropreso
JovalrArant~ Veda Crusius Coronel GarcIa Antonio Feijão (PST)
Max Rosenmann 2 vagas Uno Rossi Amon Bezerra
1 vaga Marcus Vicente Badu Plcanço

PT Moron! Torgan (PFL) Max Rosenmann
Arlindo Chinaglia José Machado Paulo Feljó Zenaldo Coutinho
Jair MeneguelU 3 vagas Zulaiê Cobra 1 vaga
Luiz Mainardi PTWaldorniro Fioravante Geraldo MageJa Cartos SantanaPPB José Dirceu Femando Marroni
AryKara Almir Sá Marcos Rollm Wellington DiasIbrahlm AbI-Ackel José Janene Nelson Pellegrino 1 vagaMárcIo Relnaldo Moreira Simão Sessim

PTB PPB
Dulllo PJ&aneschi 2 vagas Arnaldo Faria de Sá Jair Bolsonaro
1 vaga Edmar Moreira 2 vagas

POT Pedro Corrêa
Fernando Coruja 1 vaga

PTB
Bloco PSB - PCldoB

C1ementino Coelho (PPS) 1 vaga
Luiz Antonio Fleury

POT

Roberto Jefferson

Eurípedes Miranda Wanderley Martins
Bloco PL • PST· PMN ~ PSD - PSL Bloco PSB. PCdoB

Paulo José Gouvêr- De Velasco Gonzaga Patriota Agn'110 Queiroz



Bloco PL : PST - PMN • PSD - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Ayrton Xerêz

PPS

Regis Cavalcante

PPB
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

VadãoGomes

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERfoDO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUfDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2ll Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

Dr. Evilásio José Antonio

Bloco PL - PST • PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI Nl! 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDêNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1li Vice-Presidente:
211 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Regis Cavalcante

Suplentes

PFL

PPS

Titulares

PDT

PTB

Márcio Bittar

Celso Giglio

José Roberto Batochio

Bloco PSB - pedoB

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
2 vagas

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo OCtávio
Roberto Brant

Gessivaldo lsaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

PMDB
Hermes ParcianeUo

José índio
Osvaldo Reis

3 vagas

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaquim Francisco
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Fernando' Ferro

PSDB

PT

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

4 vagas

Antônio do VaUe
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

PMDB

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Lamartine PoseUa

MúcioSá
Ricardo Izar



Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Bloco PSB· PCdoB

AIrton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318·8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 136, DE 1999, QUE uDISPOE
SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA MANUTENÇÃO

DO REGIME DE PREVIDêNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, DOS MILITARES DA
UNIÃO E DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO

DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Garlos Mosconi (PSDB)
111 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
S2 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Cartos Aleluia (PFL)
TItulares Suplentes

Femando Coruja 1 vaga

Bloco PL - PST • PMN • PSD • PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB • pedoB

Pedro Eugênio Edinho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS

HOSPITALARES E INSUMOS DE
LABORATÓRIOS

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
211 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3Q Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares Suplentes

José Antonio

Or. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

B.Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Pedro Henry

Ronaldo Cezar Coelho
PT

PPS

PTB

PDT

PPB

PFL
José Ronaldo A1merinda de Carvalho
Nauton Lima Átila Lins
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma Werner Wanderer

PMDB
Darcfsio Perondi Gustavo Fruet
José Borba João Colaço
Luiz Bittencourt Sa/atiel Carvalho

PSDB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoinl

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
José Linhares Eurico Miranda

PTB
lris Simões Renildo Leal

PDT
Alceu Collares Fernando Zuppo

Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

1 vaga

2 vagas

1 vaga

Júlio Redecker
Telmo Kirst

1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

André Benassi

Armando Abmo
Confúcio Moura

Salatíel Carvalho
3 vagas

Albérico Cordeiro

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Femandes
Werner Wanderer

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marchezan

PV

PT

PDT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PSDB

PMDB

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Lufs Barbosa
Medeiros
MussaOemes
Neuton Lima
Roland Lavlgne

Armando Monteiro
Darcfslo Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Alexandre Santos

Duma Pisaneschi

Jandira Feghali

OIfmpio Pires

Alcione Athayde
Almir Sá
AryKara

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alberto GoIdman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Fel}6
Romeu Queiroz
Silvio Torres



Eurípedes Miranda Fernando Coruja

Bloco PL - PST - PMN - PSD • PSL
Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB • PCdoB

Bloco PSB· PCdoB
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL
Bispo Wanderval Robério Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-6
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLiCÁVEL AOS TRês PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
22 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
32 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168·A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLêNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
22 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Jandira Feghali

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

José Pimentel
3 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Oliveira Filho

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Regina/do Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

> PDT
Wanderley Martins

Bloco PSB - PCdoB

Neiva Moreira

Dr. Evilásio

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga

Antonio Palocci
Marcos Rolim
Wellington Dias
1vaga

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Alexandre Santos ,
Dr. Heleno

Jutahy Júnior
Lino Rossi

Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

Henrique Fontana
José Genoíno

2 vagas

Gerson Peres
Romel Anízio

Yvonilton Gonçalves

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

José Carlos Coutinho
Nice Lobão

Oscar Andrade
Paulo Braga

Raimundo Colombo
Robson Tuma
Wilson Braga

Marçal Filho
Osvaldo Biolchi

Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues (PL)

2 vagas

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Darci Coelho
Jairne Martins
João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Luciano Castro
Medeiros

Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda
1 vaga

Hugo Biel
Ibrahirn Abi·Ackel
Jonival Lucas Júnior (PFL)

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia

Alexandra Cardoso

Márcio ,Bi,ttar
PPS

Dr. Evilásio

1vaga Cabo Júlio

Bloco PL • PST - PMN - PSO· PSL

Paulo José Gouvêa



Emerson Kapaz

PPS

Ayrton Xerêz

Bloco PL - PST - PMN • PSD • PSL

Eujáclo Simões Cabo Júlio

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especlais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·8428 Fax: 318·2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇAO Nll 294, DE 1995, QUE "DÁ
NOVA REDAÇAo AO 1111 DO ART. &4 DO ATO

DAS DISPOSIÇOES CONSTn'UCIONAIS
TRANSITÓRIAS" - BATALHA0 SUEZ

Proposição: PEC 294195 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
111 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2Q Vice-Presidente: carlo8 santana (pn
3'1 Vice-Presidente: Dino Femandes (PSDS)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentu

PFL

PPS

1vaga Airton cascavel
secretário: Franclsco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318·7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NSI 472-D, DE

1997, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUIÇOES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDêNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal
e Outros

Aroldo Cedraz Ciro Nogueira Presldente: RIcardo Izar (PMDB)
Francisco Rodrigues Deusdeth Pantoja 111 Vice-Presidente: Aniva\do Vale (PSDB)
Laura Cameiro Francisco GarcIa 2Q Vice-Presidente: João Paulo (PT)
Rubem Medina Gilberto Kasaab 3'1 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Sérgio Barcellos Neuton Uma Relator: Roberto Brant (PFL)
Werner Wanderer Paulo Marinho Titulares Suplentes1 vaga Ronaldo Calado

PMOS PFL
A1ceste Almeida 6 vagas
carlos Dunga Affonso Camargo A1merlnda da Carvalho
Edison Andrlno José RonaJdo Átila Lins
Jorge Wilson Paes landim Costa Ferreira
Marcelo Barblerl Paulo Magalhães Gilberto Kassab
1 vaga Roberto Brant Lael Varella

PSDI Ronaldo C8lado Luis Barbosa

Coronel Garcia AntonIo Carloe Pannunzlo Vic Pires Franco Raimundo Colombo

Dlno Fernandes Bonifácio de Andrada PUDB
Dr. Heleno saulo Pedroea Armando Monteiro Jorge Wilson
HeJenildo Ribeiro 3 vagas Carlos Dunga Jtllio Delgado
Rommel FelJó FI'llrlCis16nIo Pinto MócIOSá
Sérgio Reis Mauro Benevides Waldir Schmldt

PT Osmar Serragllo 2 vagas

Adão Pretto 4 vagas Ricardo Izar

Carlos Santana
2 vagas PSDB

Anlvaldo Vale Bonifácio de Andrada
PPB Antonio carlos Pannunzlo Inaldo Leitão

Almir Sá JoãoTota Nelson Otoch João Almeida
Iberê Ferreira 2 vagas Ricardo Ferraço João Castelo
Vvonllton Gonçalves Silvio Torres Jutahy Junior

Veda Crus/us Luis Carlos Hauly

PTB PT

1 vaga Nelson Marquezelli Babá José Genofno
Joio Paulo Marcelo Déda
José Machado Professor Lulzlnho

PDT José Pimentel Waldir Pires

Nelva Moreira Ssraflm Venzon PPB
Bloco PSB - PCd08 GeJ'80nPeres A1cione Athaycle

Paulo BaJtazar 1 vaga Nelson Meurer Antonio Joaquim Araújo



Romel Anizio Wagner Salustiano Damião Feliciano Francisco Silva (PST)

PTB Júlio Delgado Luiz Bittencourt
Paulo Lima Nelo RodolfoEduardo Seabra Josué Bengtson Synval Guazzelli 2 vagas

Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia Wilson Santos
POT

EberSilva Fernando Coruja PSOB

Bloco PSB - PCdoB

José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

PV

Fernando Gabeir~ Marcos Rolim (PT)

Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de COmissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
12 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
3º Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

Almeida de Jesus' Cabo Júlio
Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinettl
Pedro Corrêa

Eduardo Paes
Magno Malta

Alceu Collares

DjalmaPaes

PT
Babá

Carlos Santana
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

PPB
Almir Sá

JoãoTota
Ricardo Barros

PTB
Caio Riela

Silas Câmara

por
Eurípedes Miranda

Bloco PSB - PCdoB

Jandira Feghali

Bloco PL - PST· PMN - PSO • PSL

João Caldas De Velasco

Secretário: Cily Montenegro \
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, s/165-B
Telefone: 318·7056

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Barbosa Neto

PFL

PMOB

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Ana Catarina

Pedro Eugênio (PPS)

PV

Airton Cascavel (PPS)
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