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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 51, DE 1997

Aprova o ato que renova a concessão deferida à TV Eldorado Catarinense
LIda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de
Criciúma, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional detreta:
Art. 12 É àprovado o ato a que se refere o Decreto s/n2, de 30 de julho de 1992, que renova, por

quinze anos, a partir de 9 de abril de 1991, a concessão deferida à TV Eldorado Catarinense Ltda. para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Cri-
ciúma, Estado de Santa Catarina. '

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de outubro de,1997. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional apr.ovou,. e eu, Antonio Carlos Magal~ães, Presidente do

Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo b seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO N2 52, DE 1997

Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Difusora de Mirassol
D'Oeste LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Mirassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 11 de outubro'de 1995, que renova, por
dez anos, a partir de 22 de outubro de 1992, a coricessão deferida à Rádio Difusora de Mirassol D'Oeste Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Mirassol
D'Oeste, Estado de Mato Grosso.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 22 de outubro de 1997. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N2 53, DE 1997

Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio São Carlos LIda.'para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Carlos, Estado
de Santa catarina.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É aprovado o' ato a que se refere o Decreto s/n2, de 13 de outubro de 1995, que renova, por
dez anos, a partir de 18 de fevereiro de 1992, a concessão deferida à Rádio São Carlos Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Carlos, Estado
de Santa Catarina.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
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Senado Federal, 22 de outubro de 1997. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal.

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 N254, DE 1997

Aprova o ato que renova a concessão outorgada ~ Rede Gaúcha Zero Hora de
Comunicações Ltda., hoje pertencente à RBS TV de~is SA., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 26 de julho de 1994, que renova por quin
ze anos, a partir de 4 de julho de 1992, a concessão outorgada à Rede Gaúcha Zero Hora de Comunicações Ltda.,
hoje pertencente à RBS TV de Florianópolis S.A., para explorar, sem direito de exclusivid~de, serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 22 de outubro de 1997. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal. .

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52, do Regimento Comum, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 55, DE 1997

Escolhe o Senhor Antônio Valmir Campelo Bezerra para o cargo de Ministro
do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 73, § 22, 'íl, da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É escolhido o Senhor Antônio Valmir Campelo Bezerra para o cargo de Ministro do Tribu
nal de Contas da União, nos termos do art. 73, § 2.2., 11, da Constituição Federal, e do art. 105, 11, da Lei n.2.
8.443, de 16 de julho de 1992.

Art. 2.2. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicaçao.

Senado Federal, 23 de outubro de 1997. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal. .

CÂMARA DOS DEPUTADOS
sUMÁRIO

1 - ATA DA 19C)1 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 3! SESSÃO LEGISLATI
VA, DA SOl LEGISLATURA, EM 23 DE OUTUBRO
DE 1997.

1- Abertura da sessão.
11 - Leitura e assinatura da Ata da ses

são anterior.
111- Leitura do Expediente

MENSAGENS

N.lI 1218/97 - Do Poder Executivo, sWmetendo
á apreciação 00 Congresso Nacional, o ato constante do

Decreto de 14 de; otAlbo de ,1997, que "Renova
a corx:essão da \Televisão Pioneira Uda., para
explorar serviço da rcQocifusãq de sons e ma-
gens, na cicB:Ie de Teresi1a, EslOOo do Piauí". ... 33789

N.lI 1.21-9/97 '- Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dd Congresso Na
cional, o ato constante do Decreto de 14 de
outubro de 1,997, que "Renova a concessão
da Rádio Ch,lbe de B~umenau Uda. para ex
plorar serviço de :radiodifusão sonora em
onda média; na cida,d~ de Blumenau, iEstado
de Santa Catarina" , !............. 33790
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N.!! 1.036/97 - Do Senhor José Afonso da
Silva, Secretário da Segurane;Jl Pública do Estado
de São Paulo, encaminhando cópia do processo
GS-3666197, que contém sugestões apresenta..
das pelo DEN'ÁRC/SP, propondo modificações
ao PL nl! 105196 ..

SIN/97- Do Senhor Vereador José Antônio
de Andrade, Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa Vermelhll- RS, informando que a referida
Câmara aprovou Moção contrária à extinção do.
Artigo 42 da Constituição Federal. .

N.!!5.112/97 - Do Senhor Marivaldo Aggio,
Presidente da Câmara Municipal de Santos - SP,
informando que a referida Câmara 5!rovou re
querimento solicitando às lideranças n Congres
so Nacional empenho para regula••le ,tação da lei
que institui o serviço de radiodifusão cpmunitária.

N.2 0019/97 - Do Senhor Prbfessor Ari
Abreu Silva, Sub-Coordenador de programa de
Pós-Graduação em Antropologia e Ciência Política,

Outubro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 24 33777

N.!! 1.220197 - Do Poder Executivo, subme- da Universidade Federal Fluminense, solicitando
tendo à apreciação do Congresso Nacional, o ato uma cópia do Relatório Final da Comi$São·Parla-
constante do Deerétó de 14 de outubro de 1997, mentar Mista de Inquérito relativos ao impeachment
que "Renova a concessão da Rádio Acaiaca do Presidente Fernando Collor de Melo :.... 33798
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono- N.!! 0318/97 - Do Senhor Senador Antonio
ra em onda média, na cidade de Pirapora, Estado Garlos Magalhães, Presidente do Senado Federal,
de Minas Gerais". 33791 comunicando que foi lido e deferido pela referida

N.!!1.221197 - Do Poder Executivo, subme- Presidência o Ofício nº P-172/97-CMPOPF............. 33798
tendo à apreciação do Congresso Nacional, o ato N.º 320/97 - Do Senhor Senador Antonio
constante do Decreto de 14 de outubro de 1997, Carlos.Magalh~s, Presidente do Senado Federal,
que "Renova a concessão da Rádio Cacique de comuniCando qUe foram lidas as Mensagens nºs
Sorocaba Uda. para explorar serviço de radiodi- 608 a 610, cW 1997-CN ;.............•.............; 33798
fusão sonora em onda tropical, na cidade de N.!! #3/97 - Do Senhor Senador Antonio
Sorocaba, Estado de São Paulo". 33792 Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal,

N.!!1.222/97 - Do Poder executivo, subme- comunicando que foram lidas as, Mensagens nºS
tendo à apreciação do Congresso Nacional, o ato 622 e 623, de 1997-CN !........................ ,33799
constante do Decreto de 14 de outubro de 1997, N!! 312/97 - Do Senhor Senador Geraldo
que "Renova a concessão da Sociedade Rádio Melo, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federai,
Club Altinópolis Ltda., para explorar serviço de no exeIdcio da Presidência, comunicilndo a leitura
radiodifusão sonora em onda média, na cidade da Mensagem nll 567/97-CN :.................... 33800
de Altinópolis, Estado de São Paulo".................... 33794 N.!!1096/97 - Do Senhor Senàdor Ronaldo,

N.º 1.223/97 - Do Poder Executivo, subme- Cunha Lima, Primeiro-Secretário do Senado
tendo à apreciação do Congresso Nacional, o ato Federal, encaminhando a fim de ser subme-
constante do Decreto de 14 de outubro de 1997, tido à revisão da Câmara dos Deputados, o
que "RenOVa a concessão da Rádio Gaeta Ltda., Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
para explorar serviço de radiodifusão sonora em nº 82/95 (PL n!! '3.758/97 na Câmara, dos
onda média, na cidade de Guarapari, Estado do Deputados)... ~.....I................................................. 33800
Espírito Santo~ . .,.................................................... 33795 ' N.!! 1.049/97:':" Do Senhor Deputado Michel

N.!!1.224197 - Do Poder Executivo, subme- Temer, Presidehte:'da Câmara dos Dep!Jtados,
tendo à apreciação do Congresso Nacional, o ato devolvendo ao Deputado Paulo Lima, aPEC de
constante do Decreto de 14 de outubro de 1997, sua autoria que '"Suprime a expressão nacional-
que "Renova a concessão da Rádio Difusora de .mente unificado, constante do inciso IV do art. 72
Imbituba S/A, para explorar serviço de radiodifu- da Constituição Federal", por não conter número
são sonora em onda média, na cidade de Imbitu- mínimo de assinaturas indicado no inciso I, do ar-
ba, Estado de Santa Catarina". 33796 tigo 201, do Regimento Interno , ;........ 33813

OFfclOS '. N.!! 1.071/97 - Do Senhor Deputado Michel
Temer~ Presidente da Câmara' dos Deputados,
devolvendo ao Deputado Paulo Lima, a PEC de
sua autoria que "Altera o inciso XXIU .,do art. 52

, da Constituição Federal", por não'conter número
mínimo de assinaturas indicado'no inciso I, do
artigo 201, do Regimento Interno........................ 33813

N.li 1.072/97 - Do Senhor Dep~tado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos ',Qep\4ados,
devolvendo ao Deputado Salomão 'Cruz, a PEC
de sua autoria que "Acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais TranSitórias'';' por
não conter número mínimo de assir'laturas indica-
do no inciso I, artigo 201, do Regimento Interno... 33813

N.º 1.144/97 - Do Senhor Deputado Hugo
Biehl, Presidente da'· Comissão de Agricultura e'
Política Rural, comunicando que a referida
Comissão rejeitou o PL n2 2,137/96. 33813

N.2 0236/97 - Do Senhor Deputado Maluly
Netto, Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, solici-
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tando encaminhar ao Ministério das Comunicaçó- Indústria e Comércio solicitando revisão no des-
es (Secretaria de Serviços de Comunicações) os pacho dado à distribu!ção do PL N.!! 942/95......... 33816
comentários e sugestões da referiqa .Comissão N.!! 237/97 - Do Senhor Deputado Rubem
ao •Regulamento'dos Serviços de Repetição e de Medina, Presidente da Comissão de Economia,
Retransmissão de Televisão, Ancilares ao Serviço Indústria e Comércio, encaminhando à aprecia-
de Radiodifusão de Sons e Imagens·...................... 33813 ção da Mesa requerimento de informação pro-

N.!! 422197 - Do Senhor Deputado Henrique posto pelo Deputado Odacir Klein......................... 33816
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de N.!! 226/97 - Do Senhor Deputado
Constituição e Justiça e de Redação, encam.i- Severiano Alves, Presidente da Comissão
nhando o PL N.!! 2.452/96..................................... 33814 de Educação, Cultura e Desporto, solicitando

N.2 427197 - Do Senhor Deputado Henrique ser o PL N.!! 3.266/97 apensado ao PL N.!!
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de 2.867/97.............................................................. 33817
Constituição e Justiça e de Redação, solicitan- N.2 235197 - Do Senhor Deputado Severiano
do o envio do PL N.!! 1.120/95 à Comissão de Alves, 'Presidente da Comissão de Educação,
Finanças e Tributação. 33814 Culturá e Desporto, solicitando ser o P.L

N.2 428197 - Do Senhor Deputado Henri- N.2 3.050/97 apensado 'ao PL t)I.2
que Eduardo Alves, Presidente da Comissão de 2.864/97 ; ~...................... 33817
Constituição e Justiça e de Redação, solicitando N.2237/97 - Do Senhor Deputado Severiano
o envio do PL N.2 3.173/97 à Comissão de Ciência Alves, Presidente da Comissão de Educação,
e Tecnologia, Comunic8ção e Informática............... 33814 Cultura e D.esporto, comunicando a rejeição do

N.2 438197 - Do Senhor Deputado Henrique PL N.!! 3.110197 ,...................................... 33818
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de N.2132197 - Do Senhor Deputado Luiz
Constituição e Justiça e de Redação, comuni- Carlos Haujy,Presidente da Con1issão de Finanças,
cando que a referida Comissão apreciou os e Tributação, solicitando que o PL N.2 1.045195-
Projetos de Lei N.!!s 1.207-8/91, 2.417/91 e seja apensado ao P.L N.2 379195........................... 33818
3.280/97. 33815 N.2 1W97. - Do Senhor Deputado Luiz

N.2439197 - Do Senhor Deputado Henrique Carlos Hauly, P~te cI8 Comissão de Finanças
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de e Tributação, corntllicando que a referida Comissão
Constituição e Justiça e de Redação, encami- concItiu pela inadequação financeira e orçm:nentária
nhando para as devidas providências as proposi- do PL N.!! 734195. 33818
ções que relaciona. 33815 N.2 1341971

; - Do Senhor DeputÇldo Luiz
N.2 441197 - Do Senhor Deputado Henrique Carlos Hauly, Presidente da Comissão de Finan-

Eduardo Alves, Presidente da Comissão de ças e Tributação, comunicando que a referida
Constituição e Justiça e de Redação, solicitan- Comissão concluiu pela inadequação financeira e
do o envio do PL N.2 1.209/95 à Comissão de orçamentária do PL N.21.179195. 33818
Seguridade Social e Família................................. 33815 N.2 135197, ....: Do Senhor Deputado Luiz

N.2 446197 - Do Senhor Deputado Henrique Carlos Hauly, Presidánte da Comissão de Finanças
Eduardo AJves Presidente da Comissão de e Trbutação, comunicando que a referida Comis-
Constituição e Justiça e de Redação, solici- são concluiu pela 1'1!3-0 implicação da matéria,
tando o envio do PL N.!! 2.281196 à Comissão de com o aumento ou diminuição de receita ou das-
Seguridade Social e Família 33816 pesa pública, não "cabendo pronunciamento

N.2 207197 - Do Senhor Deputado Rubem quanto à inadeqfJa~~ fitlànceira e orçamentária
Medina, Presidente da Comissão de Economia, e, no mérito pela rejeiÇão do PL N.2 2.301196....... 33818
Indústria e Comércio, comunicando que a referi- N.!! 137/fJ7 - Do Senhor Deputado Luiz
da Comissão apreciou o PL N.2 3.259/92. 33816 Carlos Hauly" Presid~nte aa Comissão de

Finanças e Tributaçãé>, solicitando que os
N.2 212197 - Do Senhor Deputado Rubem PL N.2s 3.286/97 e 3.506/97, sejam apensados

Medina, Presidente da Comissão de Economia, 33818
Indústria e Comércio, comunicando que a referi- ao PL N.2 3.237/97 .

N.2 138197 - Do Senhor Deputado Luizda Comissão apreciou o PL N.24.541-A/94........... 33816 ri<> Corn' ~ de Fi
Carlos Hauly~ PresideJ;lte..,. lSSaO nanças

N.2 222197 - Do Senhor Deputado Rubem e TrDutação, Comun~ ql,le a referida Comissão
Medina, Presidente da Comissão de Economia, concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
Indústria e Comércio, comunicando que a referi- do PL N.!! 1.706196 l........................ 33818
da Comissão apreciou o PL N.21.526196. 33816 N.2 139/97 _ Do Senhor Deputado Luiz

N.2 233197 - Do Senhor Deputado Rubem Carlos Hauly, Presidente da Comissão de Fmanças
Medina, Presidente da Comissão de Fconomia, e Tributação, comunicando que a referida Comissão
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33831

33833

33833

33832

33832

33833

33831

33830

33830

33831

33831

33831

33830

- Do Senhor Deputado Arlindo Chinaglia,
requerendo a desistência do 'recurso referente ao
PL N.I! 3.357197 ~ .

- Do Senhor Deputado ArlincJó' Chinaglia,
requerendo reconsiderar a decisão referente à
tramitação do PL N.1l3.357/97 I .

:... Do Senhor Deputado Armandó Costa e
outros, solicitando a retirada de tramitação do
requerimento de CPI N.1l9(95 .

- Do Senhor Deputado Augusto Nardes,
requerendo a tramitação conjunta das Propos
tas de Emenda à Constituição que especifica...

- Do Senhor Deputado Cunha Bueno, refe-
rente ao Requerimento de Informação N.1l2.456..

- Do Senhor Deputado Cunha Bueno, refe
rente ao Requerimento de Inforfftação n.1! 2.497•.

- Do Senhor Deputado-De Velasco, solici-
tando a retirada do PL N.ll 1.083/95 .

- Do ~enhor Deputado lidemar Kussler,
solicitando a retirada do PL N.ll 2.134/96....•......

- Da Senhora Deputada Lídia Quinan, re
querendo voto de regozijo pelo aniversário da
cidàde de Goiânia - GQ ..

- Do SÊmhor Deputado Luciano Zica e outros,
solicitando á,criação de Comissão Especial para
~ os Prójetos de Lei N.llg 1.7~'3196; 3.549197 e
~.550197, que d"1$pÕem sobre o tema ProáJcooI ..

- Do SE!nhor Deputado Marconi Perillo, re-
Qlleténdo o .encaminhl:!.mento de solicitação ào
TCU para que se proceda auditoria na Prefeitura
~urlicipal de!ltàpaci - GO .

- Do S'enhor Deputado Nilson Gibson,
solicitando a retirada do PL N.ll 3.~37/97.....•..

- Do Senhor Deputado Noel de Oliveira,
requerendo voto de pesar pelo falecimento do
ex-DeputadoJooé Fernando Bruno .

- Do qel1hor Deputado Osvaldo Biolchi,
requerendo a, -àpensação dos projetos de lei
que' relaciona.....•..............;;.......................•...........
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concluiu pela inadequação financeira e orçamen- N.!! 140/97 - Do Senhor Deputado João
tária do PL N.!! 2.371196. 33818 Henrique, Presidente da Comissão de Viação e

N.ll 140/97 ""': I}o-Senhor Deputado Luiz Transportes, comunicando que declarou prejudi-
Carios Hauly, Ptesidente da Comissão de Finan- cadÓ o PL N.1l2.730/97................•........•........•.......,· 33825
ças e Tributação, -comunicando que a referida N.!! 142197 - Do Senhor Deputado Joã9
Comissão concluiu pela inadequação financeira e Henrique, Presidente da Comissão de Viação e
orçamentária do PL N.1l3.032197. 33819 Transportes, comunicando que declarou prejudi-

N.ll 141/97 - Do Senhor Deputado Luiz cado o PL N.1l2.915197 '.... 33826
Calfos Hauly, Presidente da Comissão de Finan- N.ll 427197 - Do Senhor Deputado Cunha
ças e Tributação, solicitando revisão do despa- Lima, referente ao seu pronunciamento feito no
cho dado ao PL N.!! 198-N95................................ 33819 dia 30-9-97.............................................................. 33826

N.ll 229/97 - Do Senhor Deputado Flávio N.1l200/97 - Do Senhor Deputado Pimentel
Derzi, Presidente da Comissão de Minas e Ener- Gomes, comunicando sua desfiliação do PSDB e
gia, comunicando que considerou prejudicado o sua filiação ao PRS................................................ 33827
PL N.1l303l95 e seu apenso PL N.1l747/95. 33819 REQUERIMENTOS

N.ll 231/97 - Do Senhor Deputado Flávio
Derzi, Presidente da Comissão de Minas e Ener
gia, solicitando a apensação do PL N.ll 3.201197
ao PL N.Il633-N95................................................ 33819

N.ll 232197 - Do Senhor Deputado Flávio
Derzi, Presidente da Comissão de Minas e Ener
gia, encaminhando a relação das proposições
pendentes de decisão, no mês de setembro, no
referido Órgão Técnico.......................................... 33820

N.ll 233197 - Do Senhor Deputado Flávio
Derzi, Presidente da Comissão de Minas e Ener-'
gia, comunicando que a referida Comissão rejei-
tou o PL N.1l3.816-B/93 e seus apensos. 33823

N.1l287/97 - Do Senhor Deputado Osvaldo
Biolchi, Presidente da Comis~o de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, solicitando que
o PL N.ll 1.805196 seja desapensado do pnncipal
e que lhe seja dado novo despacho ;........ 33823

N.1l411/97 - Do Senhor Deputado Osvaldo
Biolchi, Presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, comunicando
que a referida Comissão julgou-se incompetente
para deliberar sobre o PL N.!!1.917/96................. 33824

N.ll 412197 - Do Senhor Deputado Osval
do Biolchi, Presidente da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, comu
nicando qy~ a referida Comissão julgou-se in
competente para deliberar sobre o PL N.ll
3.416/~7 :~......................................... 33824

Ntll 424197 - Do Senhor Deputado Osvaldo
Biolchi; Presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, comunicando
que à referida Comissão réjeitou o PL N.!! 699/95. 33825

N.ll 136197 - Do Senhor Deputado João
Henrique, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são rejeitou o PL N.ll 3.359/97............................... 33825

N.ll 137197 - Do Senhor Deputado João
Henrique, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, comunicando que declarou prejudi-
cado o PL N.!!3.492197........................................... 33825
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Projeto de Lei Complementar nll 147-A, de
1997, do Senado Federal, PLS nll 101/96 
Complementar - Autoriza o Poder Executivo a
criar a Região Administrativa Metropolitana do
Distrito Federal e Entorno, e a instituir o Fundo
Complementar de Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entomo, e dá outras providências. Pen
dente de pareceres das Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, de Desen
volvimento Urbano e Interior, de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.Relator: Dep. Enivaldo Ribeiro .

Projeto de Decreto Legislativo nll 524-A, de
1997, da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional - Mensagem nll 582/97 - Apro
va o texto do Acordo-Quadro de Cooperação
Econômica, Industrial e para o Desenvolvimento
celebrado entre o Govemo da República Federa
tiva do Brasil e o Govemo da República Italiana,
em Roma, em 12 de fevereiro de 1997; tendo pa
recer da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, pela aprovação. Pendente de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Projeto de Lei nll 731-C, de 1995, do Sr.
Ubiratan Aguiar - Dispõe sobre a concessão de
bolsa de estudo para o ensino fundamental e mé
dio, prevista no parágrafo 111 do artigo 213 da
Constituição Federal; tendo pareceres: da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, pela apro
vação, com substitutivo, com declaração de voto
contrário do Deputado Osvaldo BioIchi; da Comis
são de Rnanças e Trixrtação, pela adequação fi·
nanceira e orçamentãria deste e do substitutivo
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto; e
da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste e do substituti\(o da C0-
missão de Educação, Cultura e Desporto .

Projeto de Lei nll 801-A, de 1995, do Sr.
Jorge Anders - Dispõe sobre a proibição de co
brança de juros, multa e correção monetária inci
dentes sobre tarifas de ãgua, energia elétrica e
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- Do Senhor Deputado Roberto Santos, telefone de funcionários públicos, servidores, em·
solicita distribuição à Comissão de Ciência e pregados, aposentados e pensionistas que te-
Tecnologia, Comunicação e Informática do PL nham vencimentos, proventos e beneffcios em
N.lI1.153195........................................................... 33833 atraso e dá outras providências; tendo parecer da

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
COMUNICAÇÕES Público pela rejeição deste e do de nll 1.923196,

- Do Senhor Deputado Fernando Ribas apensado. 33854
Carli, comunicando sua filiação ao PPB e sua Projeto de Lei nll 1.069-A, de 1983, do
desfiliação do PDT. 33833 Senado Federal - PLS nll 11/80 - Introduz alte-

- Do Senhor Deputado Michel Temer, ração na Consolidação das Leis do Trabalho,
Presidente da Câmara dos Deputados, comuni- para o fim, de assegurar estabilidade provisória
cando que estará ausente do Brasil no período ao empregado que reclama, durante o prazo de
de 24 a 27 de outubro corrente. ..•...................•..... 33837 tramitação da"reclamatória; tendo pareceres: da

PROJETOS A IMPRIMIR Comissão de ConstituiÇão e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa;; e da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela rejeição. 33858

Projeto de Lei nll 1.370-A, de 1995, do
Sr. José Fortunati :.... Dispõe sobre a repressão
ao ingresso, no sistema, financeiro, de dinheiro
oriundo de atividades ilícitas; tendo pareceres; da
Comissão de Defesa Nacional, pela aprovação,
contra o voto do Deputado Antonio Feijão; e da
Comissão de Finanças e Tributação, pela não im
plicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição, contra o
voto do Deputado Vânio dos Santos. Pendente
de parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação........•....................,........................... 33862

Projeto de Lei nll 1.568-E, de 1991 - Subs
titutivo do Senado ao Projeto de Lei nll 1.568-C,
de 1991, que "dispõe sobre a concessão de des
conto nos valores dos ingressos em espetáculos
culturais e artísticos para pessoas idosas ou por
tadoras de deficiência física; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e Família, pela
aprovação, contra os votos dos Srs. Carfos Magno,
Elcione Barbalho, Rita Camata, Célia Mendes e
Jofran Frejat; e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. .......................•... 33886

Projeto de Lei nll 2.873-A, de 1997, do Sr.
Asdrúbal Bentes - Dá nova redação ao art. 111 da
Lei nll 8.025, de 12 de abril de 1990, e cria o inci
so VI, no referido artigo que dispõe sobre a alie
nação de bens imóveis residenciais de proprieda
de da União, e dos vinculados ou incorporados
ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasllia 
FRHB, situados no Distrito Federal, e dá dutras
providências; tendo parecer da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público, pela re-
jeição, contra o voto do Deputado Noel de Oliveira.. 33888

Projeto de Lei nll 3.285-B, de 1992, do Sr.
Fábio Feldmann - Dispõe sobre a I utilização e
proteção da Mata Atlântica e dá outr~ providên-
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33943

33942

33938

33937

33936

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n2 3.723, de 1997 (Do Sr.
Haroldo Sabóia) - Institui o Progr;ima de Renda
Mínima para as trabalhador~ ruràis dedicadas à
extração artesanal do óleo, castanha' e outros
produtos do babaçu (quebradeiras de coco), em
regime de economia familiar...•.•..............•..•......•.•

Projeto de Lei n2 3.724, de 1997 (Do Sr.
Paulo Paim) - Dispõe sobre a aplicação de recur
sos 'provenientes da, Contribuição Provisória sa
bre Movimentação ou' Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos' de Natureza Financeira.....

Projeto de Lei n2 3.727, de 1997 (Do Sr.
Wigberto Tartuce) - Acrescénta parágrafo ao art.
57 da Lei n2 6.015, de 31 de dezembro de 1973 
Lei de Registros Públicos, dispondo sobre mu-
dança de nome no caso em que especifica .

Projeto de Lei n.lI 3.679, DE 1997 (Do Sr.
Wigberto Tartuce) - Acrescenta § 411 ao art. 73 da
Lei n.lI 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que
regula os direitos autorais e dá outras providências.

Projeto de Lei nll 3.689" d~ 1997 (Do Sr.
José Pinotti) - Altera os arts. 18 e 20 da Lei n2

~.311, de 24 de outubro de 1996, que .institui a
Contribuição Provisória sobr(\ Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos
de Natureza Financeira - CPMF, e dá outras
providências................•.........••.........: .

Projeto de Lei nll 3.720, de 1997 (Do Sr.
José Carlos Lacerda) - Autoriza os integrantes
das polícias civil e militar a exercerem atividades
remuneradas, de caráter' não permanente, para
pessoas jurídicas de direito privado ou para
pessoas físicas...................••....................•...........

Projeto de Lei nll 3.722', de 1997 (Da Sr"
Marisa Serrano) - Altera o inciso IV do art. 411 da
Lei nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996,' que
"estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional"............•......................................•............
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cias; tendo pareceres: da Comissão de Defesa Projeto de Lei n.lI 3.452-A, de 1997 (Do Sr.
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela Paulo Ritzel) - Dispõe sobre autorização de porte
aprovação deste, com emendas e rejeição dos de arma de fogo para Magistrados e membros do
de nlls 635195 e 69/95, apensados; e Comissão Ministério Público................................................... 33927
de Minas e Energia, pela aprovação deste, com Projeto de Lei n.lI 4.821-B, DE 1994 (Do
substitutivo, contra os votos dos Deputados Anta- Poder Executivo) - Mensagem n.lI 1.031194 - Dá
nio Feijão, Octávio Elísio, Airton Dipp, Fernando nova redação aos arts. 789 e 790 da Consolida-
Ferro, Walter Pinheiro e, em separado, do Depu- ção das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
tado Luciano Zica, e pela rejeição dos de nlls Decreto-Lei n.lI 5.452, de 111 de maio de 1943;
635195 e 69195, apensados. Pendente de parecer tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re- Administração e Serviço Público, pela aprovação,
dação. 33890 com emenda; e da Comissão de Constituição e

Projeto de Lei nll 3.291-B, de 1989 do Sr. justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade
José Carlos Coutinho - Dispõe sobre abatimento deste e da emenda da Comissão de Trabalho, de
de gastos com medicamentos comprovadamente Administração e Serviço Público. ...............••......... 33928
adquiridos para tratamentos de deficientes físicos
e mentais na declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Física; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da
Comissão de Seguridade Social e Família, pela
aprovação com emendas; e da Comissão de ,Fi-
nanças e Tributação, pela aprovação, com subs-
titutivo. Pareceres à emenda de plenário: da Ca-
missão de Seguridade Social e Família, pela
aprovação; da Comissão de Finanças e Tributa-
ção, pela aprovação; e da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Redação pela injuridicidade. ... 33912

Projeto de Lei nll 3.296-A, de 1997 do Sr.
João Mellão Neto - Determina a inclusão no cur
óculo de ensino de primeiro e segundo graus de
disciplinas relacionadas à cidadania e às institui
ções democráticas; tendo parecer da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto pela rejeição.... 33917

Projeto de Lei n.lI 3.317-A, de 1997 (Do Sr.
Wigberto Tartuce) - Estabelece a obrigatoriedade
da inclusão da disciplina Ensino Bíblico nas esca
las de ensino ft.rtdamental; tendo parecer da C0mis-
são de Educação, Cultura e Desporto pela rejeição. 33920

Projeto de Lei N.lI 3.349-A, ~ 1997 (Do Sr.
Gonzaga Patriota) - Dispõe sobre a inviolabilida
de da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas que menciona, e dá outras
providências............. ................•.......................... 33922

Projeto de Lei n.lI 3.354-A, de 1997 (Do
Sr. Wigberto Tartuce) - Determina a inclusão
da disciplina aualidade Total no currículo das
escolas de ensino fundamental; tendo parecer
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto
pela rejeição. ....•.................................................... 33923

Projeto de Lei N.lI 3.449-A, de 1997 (Do Sr.
Pedro Canedo) - Torna obrigatória, a inclusão da
disciplina Preservação e Obtenção da Saúde nos
currículos escolares do ensino fundamental; ten
do parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto pela rejeição. 33925
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Projeto de Lei nll 3.728, de 1997 (Do Sr. DesenvoMmento Sustentável sobre o substitutivo
Benedito Guimarães) - Cria o Dia Nacional dos apresentado pelo Deputado Paulo Bornhausen
Pioneiros da Aviação. 33944 ao Projeto de Lei n.ll 3.285, de 1992, acerca de

Projeto de Lei nll 3.729, de 1997 (Do Sr. preservação da Ma~,Atlãntí<?a. 33957
Osvaldo COetho) - Dispõe sobre as condições JOSÉ PIMENTEL - Demissão de fun~ioná-

exigíveis para a identificação do couro e das rios sindicalistas pelo Banco do Estado do Ceará
matérias-primas sucedâneas, utilizados na - BEC. Impunidade de Prefeitos Municipais acu-
confecção de calçados e artefatos. ...........•....... 33945 sados de desvio de recursos públicos por Comissão

Projeto de Lei nll 3.730, de 1997 (Da Se' Parlamentarde Inquérito instaurada pela Assembléia
Esther Grossi) - Acrescenta dispositivo ao Artigo Legislativa do Estado do Ceará. Reordenamento do
n da Lei nll 9.394196............................................. 33947 perfil da administração pública. 33960

Projeto de Lei nll3.733, de 1997 (Do Senado DOLORES NUNES - Prt)juízos à saúde da
Federal) - PLS nll124196 - Altera a alínea b do § 2ll população causados pelo horário de verão. Apoio
do art. 589 do Código Civil, com a redação dada a projeto apresentado pelo Deputado Elias Murad
pela Lei nll6.969, de 10 de dezembro de 1961......... 33948 sobre não-adoção do referido horário. 33961

Projeto de Lei nll3.734, de 1997 (Do Senado FERNANDO LYRA - Homenagem à me-
Federal) - PLS nll156196 - Altera os arts. 100 e mória do motorista Ivanilson de C~rvalho............. 33962
102 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 33949 FREIRE JÚNIOR (Pela ordern) - Solicita-

Projeto de Lei nll 3.735, de 1997 (Do Senado ção à Presidência de redução da intensidade do
Federal) - PLS nll 55197 - Acrescenta dispositivos ar condicionado no plenário. 33962
ao art. 2ll da Lei nll8.666, de 21 de junho de 1993... 33951 PRESIDENTE '(Heraclito Fortes) - Atendi-

NILSON GIBSON - Questão de ordem so- mento à solicitação do Deputado Freire Júnior. .... 33962
bre prejudicialidade da Proposta de Emenda à GERSON PERES -: Solicitação ao Presidente
Constituição n.ll 33, de 1995, acerca de reforma Fernando Henrique Cardoso 'de extensão à região
previdenciária 33953 amazônica dos benefíciok do programa Amazônia

PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Acolhi- SoIidária ~ ~ :................................ 33962
mento da questão de ordem formulada pelo ETEVALDA GRASSI DE MENEZES - Des-
Deputado Nilson Gibson. 33953 cumprimento, pelo BanCo do Brasil S/A, das nor-

IV - Pequeno Expediente mas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo da
TELMA DE SOUZA - Elevação do índice Política Cafeeira, em 'preju.ízo dos cafeicultores

de desemprego na Grande São Paulo, Estado de do Estado do Espírito Santo. 33963
São Paulo..; : : : :........ 33953 OCTÁVIO ELfslO _ Conveniência de alte-

B. SA - Reahzaçao, pela Comlssao de _ . .
Agricultura e Política Rural da Casa, de audiência raçoes no subst~tut~vo do De,putado .Paulo

'br deb t b - A • d Bornhausen a projeto de lei encaminhado
pu lca para a ~ ~o re ~_consequenclas o pelo Deputado Fábio Feldll'\lann, referente à pre-
fenômeno meteorologlco EI Nino. 33954 - d M t Atlâ t· 33963

ARLINDO VARGAS _ Realização do 15ll servaçao a a a n Iea. : ..

Congresso Brasileiro de Avicultura, em Brasília, VALDIR COLATTO -lnviabilizaÇão da pro-
Distrito Federal. Importância da produção avícola ,dução primária no Estado de Santa Catarina pelo
para a economia brasileira.........................•.:........ 33955 Decreto n.ll 750, do Poder ~xecutivo"Defesa de

WILSON BRAGA - Anúncio de encaminha- aprovação do substiMivo apresentada à matéria
mento de indicação ao Ministério do Meio pelo Deputado Paulo Bornhausen. ExC?e1ência do
Ambiente dos Recursos Hídricos e da trabalho desenvolvido pela Empresa de Pesquisa
Amazõni~ Legal sobre lançamento de pro- Agropecuária e Extensão Rur~ de~ Catarina
grama para perfuração de poços tubulares na - EPAGRI, executora do Programa Viva o Campo. 33964

Região Nordeste. 33956 WALTER PINHEIRO - Adiamento pelo
ASDRÚBAL BENTES - Assentamento, Supremo Tribun~, Federal, do jUlgam~to da

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma questão referente: à concess~o de 28% de rea-
Agrária - INCHA, de trabalhadotes rurais sem juste salarial a todos os servidores públicos. Pu-
terra no Município de Eldorado do Garajãs, Estado blicação, no jornal A Tarde, de:documento de au-
do Pará................................................................... 33956 toria de ex-Diretores, da Univ'ersidade Estadual

JOÃO PAULO - Desvio na aplicação de re- da Bahia - UN~B a' respeito da reestruturação
cursos oriundos da Contribuição Provisória sobre das universi~des baianas. 33966
Movimentação Financeira - CPMF. 33957 JOSÉ ÇOIMBRA - Cons~rução do primeiro

SARNEY FILHO (Pela ordem) - Manifesto foguete lançador de satélites cOm tecnologia na-
da Frente Parlamentar Ambientalista para o cional. Possibilidade dê. demissão de técnicos do
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Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento em face com os Estados Unidos da América. Estratégia
dos baixos salários.....,...>........................................ 33968 comercial do Mercado Comum do Sul-MERCOSUL

ALCIONE ATHAYDE - Elaboração de pia. Posição brasileira contrária à formação de grupÕin-
no para utilização da reserva extrativista do Ar· temacional de trabalho sobre questões laboristas.
raia! do cabo, Estado do Rio de Janeiro. Congra· Déficit comercial brasileiro como conseqüência
tulações ao Deputado Sarney Filho pelà criação do plano econômico adotado pelo Governo Federal.
da Frente Parlamentar Ambientalista para o De- Propostas das organizações sincicais latino-america-
senvolvimento Sustentável. 33969 nas para a integração econômica das Américas. 33975

ARNALDO FARIA DE SÁ - Determinação, LEÔNIDAS CRISTINO - Reiteração de re-
pelo Presidente da República, de não-apresenta- querime'1to de informações encaminlíado ao Mi-
ção, pelos órgãos do Poder Executivo, de recur- nistério dos Trafi'sportes sobre o Programa de
sos judiciais absolutamente improcedentes ou Recuperação.~a Malha Rodoviária em 120 dias.. 33978
em causas de valor igualou inferior a mil reais. LUCIANO ZICA - Impasse entre petroleiros
Prejuízos causados a aposentados e pensionis- e a Direção !da PETROBRAS S/A. Ameaça de
tas pela consultoria jurídica do Instituto Nacional paralisação da categoria. Pauta de reivindicações
do Seguro Social-INSS, com a delonga nas de- da Federação Única dos Petroleiros - FUP.......... 33978
mandas judiciais justas relativas a pagamento de FERNANDO FERRO - Con~tituição, pela
direitos reclamados. 33969 Comissão de Minas e Energia, da Casa, de sub-

NILSON GIBSON - Contrariedade à insti- comissão para acompanhamento do processo de
tuição de contribuição permanente sobre movi- privatização do setor elétrico. Mançbra gover-
mentações financeiras........................................... 33970 namental para o impedimento da ins,talação da

VANIO DOS SANTOS - Descontentamen- subcomissão......................................................... 33979
to com a Administração da Caixa Econômica ADELSON SALVADOR - Relevância dos
Federal. Natureza irregular da concessão, pela trabalhos realizados pela Associação de Morado-
instituição, de vultoso empréstimo ao Governo do res de Nova Espe~ança, no Município de São
Estado dO Rio de Janeiro. 33971 Mateus, Estado do Espírito Santo. 33981

JOSÉ MAURíCIO - Caráter retrógrado do JOSÉ AUGUSTO - Indignação do orador
Governo Fernando Henrique Cardoso. Repúdio à diante da suspen.sãó de concessão de rádio para
pretendida venda de parte do capital votante da Diadema, Estado' de:São Paulo. 33981
empresa PETROBRAS S/A, em poder da União. GONZAGA PATRIOTA - Falta de 'paga-
Contrariedade à privatização de empresas estatais.. 33971 mento das verbaS pecuniárias de complementa-

CUNHA UMA- Agradecimento aos Deputados ção salarial dos Policiais Rodoviários Federais.
da Casa pela participação na votação para escolha Repúdio à série de r~portagens da Rede Globo
dos membros do Conselho da RepI1Jlica. Pedido de de Televisão sobre corrupção na instituição......... 33981
apoio parlamentar à candidatura do orador. 33973 HAROLDO SABÓiA - Denúncias de práti-

JOÃO COSER - Realização, em Vitória, ca de irregularidaqes na administração mL!nicipal
Estado do Espírito Santo, de encontro de jovens de Coroatá, Estado do Maranhão, em prejuízo~o
de todo o País para debate sobre o tema "A setor de saúde pública. Rigorosa apuração dos
Juventude e os Direitos Humanos·. Transcurso fatos pelo Ministérió Público ,.............. 33982
do Dia Nacional '!à Juventude - 26 de outubro. 33973 SERAFIM VENZON - Urgentes. providên-

ENIO BACcI - Inversão de prioridades de- cias governamentais para a recupe~ação finan-
monstrada em relatórios civuIgados pela Organização céira das cooperativas agropecuárias................... 33983
das Nações Unidas - ONU - e pelo Instituto PAULO FEIJÓ - Suspensão pe,Ia Prefeitura
Internacional paraj:studos EstratégjgQs, de Municipal de campos, Estado do Rk>~ Janeiro, de
Londres, Inglaterra.............................................. 33974 convênio celebrado com a Companhia Estaqual

PAULO DELGADO - Correspondência do de Água e Esgotos - CEDAE................................ 33983
Reitor Renê Gonçalves de Matos, da Universidade ADA-O PREITO _ P . , d
Federal de Juiz de Fora acerca da crise vivida pe- . reJUlzos .~usa ,9S p~

. .. _ ,.'. .. Ias enchentes a agncultores no I;stado do RIO
las mstitulÇoes publtcas de ensIno supenor. 33974 G" ., ~ d S I C· 'ê' d '.' . - d. raot.le ou. onvenl nCla e aprovaçao o

IVAN VALENTE - Crescimento do desem- Projeto de Lei n2 820 de 1995 sobre cr'iação do
preglo e

l
,.estdag~ação Itda econ.0gêmia. provop~dos seguro ag~ícola : :............................ 33984

pe a po Itlca e Juros a os em VI nela no ais... 33975
JAIR MENEGUELLJ - Posição de sindica- PAULO RO~HA - Demi~o de trabalha-

listas latino-americanos contrária à implantação dores da Companhia Vale do RIO Doce. 33985

da Área de Livre Comércio das Américas - LAURA CARNEIRO - Aprovação, pela
ALCA. Déficit e pendências comerciais do Brasil Casa, do Projeto de Decreto. Legislativo n2 299,



34007

34006

DOMIN90S.,LEON~LLI - Protesto contra a
excl~ do cabo Rires, Presidente da Associação
de Cabos e SoIdados·da Polícia Militar da Bahia,
das fileiras c»iCorporação. Precariedade do sistema
de segurança Pública no,EstadO da Bahia .

V - Grande Expediente

ESTHER GROSSI - Apresentação do do
cumento "Proposta Alternativa para a Educação
no Brasil e Análise Crítica dos,Parãmetros Curri:
culares Nacionais", de autoria ~a oradora :

UBIRATAN AGUIAR - Elevação da quali
dade do ensino público. Importância da reforma
da educação para o desenvolvimento do País.
Baixos salários dos professores brasileiros. Inefi
ciência do Programa de Crédito Educativo. Apoio
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de 1996, sobre readmissão de servidores públi- EURípEDES MIRANDA - Anúncio de apre-
cos demitidos no Governo Femando Collor.......... 33985 sentação de emendas individuais e de bancada

AIRTON DIPP - Comprovação, pelo relat6- ao Orçamento da' União, em benefício dos
rio apresentado pelo Senador Jefferson Péres municípios do Estado de Rondônia. 33998
sobre as contas do Governo Federal, de redução MARTA SUPLlCY - Posicionamento do Go-
de investimentos governamentais na área social. 33986 vemo Federal contrário à aprovação de projetos de

WOLNEY QUEIROZ - Apuração de denún- lei estabelecedores de renda mínima para famílias
cias de irregularidades praticadas pelo Prefeito carentes :.............................. 33999

João Lyra Neto, do Município de Caruaru, Estado SALATlEL eARVALHO - Sanção presidencial
de Pernambuco, na distribuição de leite e de óleo do projeto de lei sobre reestruturação e definição de
de soja. 33986 plano diretor para a implantação definitiva do

LUIZ ALBERTO - Carta recebida pelo ora- Parque Histórico Nacional dOs Guararapes -
dor de Solange Carmo Lima, de Porto Alegre, Rio PHNG, Estado de Pernambuco. Urgente execu-
Grande do Sul, sobre denúncia de prática de ção.~ obras de infra-estrutura em beneffcio de
discriminação racial pela funcionária da Caixa habitante~ do parque ,.... 33999
Econômica Federal, Berenice Alves Pereira. .... 33987 JOAO MENDES - Necessidade de ITlEIlho-

EDINHO BEZ - Dificuldades de pequenos ria:"' paia Com~anhia de Concessão Rodoviária
e médios produtores rurais para securitização de J~IZ de Fora~lo - C~NCER, .na BR-o~, trecho
débitos agrícolas. 33988 Rlo-Petrópohs (Rodovia Washington LUIS) ,...... 34000

MAX ROSENMANN _ Lançamento, pelo . LEU~ LO.MA~TO -. Transcurso .do cente-
empresário Francisco Simeão, do projeto Bom náno d~ emanclpaçao ROhbca de Jl;lqulé, Estado
Aluno, destinado ao atendimento da criança e ao da Bahia, ~.................... 34001

combate ao analfabetismo, em Curitiba, Estado AR<;)LDO CEDRAZ - .Inovaçoes na metC?-
do Paraná. 33988 dologia de gerenciamento da Empresa Brasileiroa

NELSON MARQUEZELLI _ Solicitação ao de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA ~. 34002

Ministério da Fazenda da renovação de convê- AUGI,JSTO CARVA!-HO - Realização, pela
nios estaduais referentes ao Imposto sobre Cir- União Nacional:dos Analistas e Técnicos de
culação de Mercadorias e Serviços - ICMS, de Finanças e Controle - UNACOM, do 1!l Salão!'
interesse do setor agrícola. 33990 Nacional de Humor sobre o Controle dos Gasto~

CONFÚCIO MOURA - Empenho do Públicos...:..;....,..................................................... 34002

Governo Federal no desenvolvimento da JOSE ÇARLOS VIEIRA - Necessidade de
Região Norte. Excelência da Administração Valdir alocação de 'reçursos orçamentários para o de-
Raupp no Estado de Rondônia. 33990 senvolvimento, pela Coordenação d'l Inspeção

EDISON ANDRINO _ Fechamento, pelo Mi- ~egetal do Ministério da Ag~~ultu~ae do Abaste-
nistério das Comunicações, da Rádio Comunitária cimento: de progr~mas d,:vlg"ãn~l~dos produtos
102.9, no Estado de Santa Catarina. Urgência na consumidos pela p?pulaçao brasileira. 34003

tramitação do projeto de lei sobre regulamentação DILSO SPERAFICQ - Agressões ao meio
das rádios livres e comunitárias............................ 33991 ambiente n,o pafs.·Promoção de campanha edu-

ANTÔNIO JORGE - Atraso na liberação, cacion~1 em favor ,:ia preservação dos recursos
pelo Ministério da saúde, de verba destinada aos natur~lS ..., ,........................................ 34005

serviços de saúde pública no Estado do Tocantins. 33992

CLAUDIO CAJADO - Contestação à repor
tagem publicada no jomal A Tarde, de autoria de
Marconi de Souza, a respeito do desemprego no
Estado da Bahia. Adoção de medidas govema
mentais para combate aos efeitos do fenômeno
clilllá.tico EI Nino. 33992

MOISÉS BENNESBY - Transcurso do Dia
do Aviador e do Dia da Força Aérea Brasileira -
23 de outubro :........................ 33994

FLÁVIO ARNS - Transcurso do Dia do
Médico - 18 de outubro. 33995

PAULO LUSTOSA - Conveniência de redu-
ção da carga do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços -ICMS sobre a cesta básica. .. 33996
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ao programa Toda Criança na Escola, lançado República Federativa do Brasil e o Governo da
pelo Governo Federa!............................................ 34022 República Francesa............................................... 34041

WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela ordem) PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
- EstabeleGimenlo--de linha especial de crédito mento _para retirada de pauta do Projeto de
para custeio da safra agrícola de pequenos Decreto Legislativo n2 573, de 1997. 34041
produtores rurais. 34025 Usou da palavra pela ordem o Sr. ~putado

MAURíCIO REQUIÃO (Pela ordem) - De- NILSON GIBSON. 34041
missão arbitrária de trabalhadores pela multina- Usaram da palavra para orientação das'
cional Van Leer Embalagens Industriais do Brasil, respectivas bancadas os Srs. Deputados' Luís
Curitiba, Estado do Paraná. 34026 EDUARDO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, BENITO

VI- Ordem Do Dia GAMA, MARCONI PERILLO, SIMARA ELLERY,
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação, JOANA DARC, ALCIONE ATHAYDE, NILSON

em turno único, do Projeto de Lei nl! 3.792-D, de GIBSON, JOANA DARC. 34042
1993, que dispõe sobre a educação ambiental, PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
institui a Política Nacional de Educação Ambien- do requerimento..................................................... 34043
tal e dá outras providências.................................... 34029 JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) Solicitação

Usou da palavra para proferir parecer à de'verificação de votação. 34043
Emenda de Plenário, em substituição à Comissão PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
de Educação, Cultura e Desporto, o Sr. Deputado mento da solicitação do Deputado José Genoíno. 34043
MAURíCIO REQUIÃO....,...................................... 34029 Usaram da palavra para orrentação das

Usou da palavra para proferir parecer à respectivas bancadas os Srs. D~pUtados JOSÉ
emenda de Plenário, em substituição à Comissão GENOíNO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI
de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr. PERILLO, SIMARA ELLERY" ALCIONE
Deputado NILSON GIBSON. 34029 ATHAYDE, Luís EDUARDO, INOCÊNCIO

Usou da palavra para proferir parecer à OLIVEIRA ·.................................... 34043
Emenda de Plenário, em substituição à Comis- Usaram da palavra pela ordem os Srs.
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Deputados NILSON GIBSON, JOSÉ GENOíNO. 34044
Minorias, a S~ Deputada JOANA DARC. 34030 PRESIDENTE (Michel Temer) - Início da

PRESIDENTE (Michel Temer) Votação do votação pelo sistema eletrônico. 34044
Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, Usaram da palavra para orientação das
Meio Ambiente eMinorias......................................... 34030 respectivas bancadas os Srs. Deputados SIMA-

Usaram da palavrã para orientação das RA ELLERY, MARCONI PERILLO, JOSÉ
respectivas bancadas os Srs. Deputados NILSON GENOíNO, VALDEMAR: COSTA NETO,
GIBSON, ALDO ARANTES, MARIA ELVIRA, SIMARA ELLERY, ALCIONE ATHAYDE, LUís
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ALCIONE ATHAYDE, EDUARDO............................................................. 34044
SILVIO TORRES, LUís EDUARDO.................... 34035 USOÚ da palavra pela ordem o Sr. Deputado

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação NILSON GIBSON. 34044
do Substitutivo. Prejudicadas as emendas da Usaram da palavra para orientação das
Comissão de Educação, Cultura: e Desporto e a respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
proposição inicial (Projeto de lei nl! 3.792193}....... 34035 CÊNCIO OLIVEIRA, JOANA DARC, LUís

Aprovação da emenda de plenário e da EDUARDO, MARC'oNI PERILLO, SIMARA
redação final. ;... 34036 'ELLERV:, JOANA DARC..................................... 34044

Encaminhamento da matéria ao Senado USÓl:l da palavra, pela ordem, para retificação
FederaL ,............................................... 34039 de voto, o Sr. Deputado CIPRIANO CORREIA........ 34045

ALDO ARANTES (Pela ordem) - Contrarie- Usaram da palavra, para orientação das
dade à proposta do Deputado Miro Teixeira de con- respectivas bancadas os Srs. Deputados
vocação de uma Assembléia Nacional Constituinte 1NOCÊNCIO OLIVEIRA,. JOANA DÀRC,
em 1998. 34039 SIMARA ELLERY, ALCIONE ATHAYOE,

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Importân- [uís EÕÜARDO................................................. 34045
eia do debate sobre a matéria abordada pelo Usou da palavra, pela ordem, para registro
Deputado Aldo Arantes. 34041 de voto, o Sr. Deputado INÁCIO ARRUDA :... 34045

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, USO!! da palavra pela ordem, para retifICação
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo de voto, o,Sr. Deputado PAULO BORNHAUSEN.... 34045
n2 573, de 1997, que aprova o Texto do Acordo Usaram da palavra para orientação das
de Parceria e de Cooperação em Matéria de Se- respectivas bancadas os Srs. Deputados SIMARA
gurança Pública, celebrado entre o Governo da ELLERY, .Luís EDUARDO, JOANA DARC, AL-
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ClONE ATHAYDE, MARCONI PERILLO, INO- WOLNEY QUEIROZ - Excessivos gastos
C~NCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, JOA- do Governo Federal com publicidade. Denúncia
NA DARC, PAULO ROCHA, SIMARA ELLERY, de irregularidades na distribuição de leite e de
MARCONI PERILLO, SIMARA ELLERY, ALCIO- óleo de soja pela Prefeitura Municipal de Garuaru,
NE ATHAYDE, PAULO ROCHA, MARCONI PE- EstadodePemambuco. 34082
RILLO, SIMARA ELLERY, PAULO ROCHA, AL- AGNELO QUEIROZ - Garantia da produ-
ClONE ATHAYDE, SIMARA ELLERY, ALCIONE ção de vacinas pela Fundação Oswaldo Cruz-
ATHAYDE, LUfs EDUARDO, PAULO ROCHA, FIOCRUZ, com a aprovação, pela Comissão de
SIMARA ELLERY, PAULO ROCHA, MARCONI Seguridade Social e Família, da Casa, de emen-
PERILLO, ALCIONE ATHAYDE, INOCÊNCIO da orçamentária em favor da entidade. 34083
OLIVEIRA, SIMARA ELLERY, DUILlO PISANES- WILSÓN BRAGA (Pela ordem) - Registro
CHI, SIMARA ELLERY, MARCONI PERILLO, de voto ::........................................................... 34083
PAULO ROCHA, SIMARA ELLERY. 34045 ROBERTO PAULlNO _ Realização de mu-

Usou da palavra pela ordem, para retificação tirão pela pr8$ervação do Rio Guarabira, em
de voto, o Sr. Deputado DUILlO PISANESCHI. 34046 Guarabira, Estado da Paraíba. 34083

Usaram da palavra para orientação das EDINHO ARAÚJO - Realização de encon-
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUfs tro, na Comissãó,.de Agricultura e Política Rural
EDUARDO, PAULO ROCHA, ALCIONEATHAYDE, da Casa, entre representantes do setor agrícola
SIMARA ELLERY. 34046 de todo o País. Endividamento dos produtores do

PRESIDENTE (Michel Temer) - Adiamento noroeste do Estado 'de São Paulo. Conveniência
da votação e encerramento da Ordem do Dia por de tratamento diferenciado, pelo Ministério da
insuficiência de quorum. 34047 Saúde, ao Hospital de Base do Município paulista

Apresentação de proposições: ANTÓ- de SãoJ~ do Rio Preto. 34084
NIO JORGE; CUNHA LIMA; MAX ROSEN- INACIO ARRUDA (Pela ordem) - Proble-
MANN; FETTER JÚNIOR; WILSON BRAGA; mática da segurança pública no Estado do Geará.
JARBAS LIMA; AUGUSTO NARDES; JOSÉ Protesto contra demissão de funcionários do Banco
PIMENTEL E WALTER PINHEIRO; ABELAR- do Estado do Geará................................................. 34084
DO LUPION; PAULO FEIJÓ; VALDENOR DOMINGOS LEONELLI (Pela ordem) -
GUEDES; GONZAGA PATRIOTA; LEÓNIDAS Manipulação dos meios de comunicação no
CRISTINO; JOSÉ AUGUSTO; LUCIANO Estado da Bahia. Procedência dà matéria
ZICA; MARIA ELVIRA; ARNALDO FARIA DE "Desnutrição atinge 8 milhões de baianos",
SÁ; BARBOSA NETO E OUTROS; LfDIA de Marconi de Souza, publicada no jornal
QUINAN; IVAN VALENTE; ADYLSON MOT- A Tarde............................................................... 34085
TA; MARISA SERRANO; WALTER PINHEI- NOEL DE OLIVEIRA (Pela ordem) - Necrol6-
Rç> E OUTROS; VANESSA FELlPPE E INO- gio do ex-Deputado FecleralJosé Fernando Bruno... 34085
CENCIO OLIVEIRA; PAULO DELGADO; VALDENOR GUEDES _ Anúncio de apre-
NOEL DE OLIVEIRA........................................... 34049 sentação pelo orador de projeto de lei sobre o

VII- Comunicações Parlamentares usufruto do único bem i~vel do casal pelo cônjuge
ADYLSON MOTTA - Manifestação da As- que, em caso de separação, ficar com a guarda

sociação dos Psicólogos de Trânsito do Rio dos filhos. 34086
Grande do Sul pela rejeição do veto presidencial VIII- Encerramento
a dispositivo do novo Código de Trânsito Brasileiro 2 - ATO DA PRESID~NCIA

referente à realzação obrigatória de exame psico- _ Constituir Comissão Externa com ônus,
16gK:~ pa!a obtenção da Carteira Nacional de integrada pelos Deputados indicado; pelas Lide-
Hablhtaçao. 34078 ranças, conforme relação anexa, para, no prazo

CARLOS MELLES - Transcurso do 176!! de 8 (oito) sessões, "averiguar a veracidade das
aniversário de fundação do Município de São constantes e insistentes denúncias de prostitui-
Sebastião do Paraíso, Estado de Minas Gerais ção infantil e da escravidão de menores que esta-
- 25 de outubro. 34080 riam ocorrendo na região fronteiriça compreendi-

JOSÉ LUIZ CLEROT; JORGE WILSON da entre Foz do Iguaçu, no Brasil, e CiÚdad dei
(Pela ordem) - Registro de voto. 34081 Leste, no Paraguai". 34094

PAES LANDIM - Prejuízos causados aos 3-ATODOPRESlDENTE
produtores do cerrado piauiense em ~ecorrência a) Nomeação: ~aria Cristina de Abreu 34094
da indefinição, pelo Ministério da Agricultura e do 4- DECLARAÇAO DE PREJUDICIALIDADE
Abastecimento, do zoneamento agrícola do Esta- - O Senhor Michel Temer, presidente da
do do Piauí............................................................. 34081 Câmara dos Deputados, declara, nos termos



Outubro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 24 33787

do art. 164, inciso 11, do Regimento Interno, COMISSÕES
a prejudicialidade das proposições que rela- 7 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
ciona, em virtude da aprovação do PL n2 a) Comissão de Ciências e Tecnologia,
3.71 0-E/93, que institui o Código Nacional Comunicação e Informática, nl! 23, em 23-10-
de Trânsito Brasileiro, transformado na Lei 97........................................................................... 34108
n2 9.503/97. 34095 8 - REDISTRIBUiÇÃO.DE PROJETOS

5 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO a) Comissão de Rnanças e Tributação, n2

NºS 2.385 a 2.883, 2.900 a 2.912, de 1997, com 19, em 23-10-97. 34109
pareceres e despacho. 34095 b) Comissão de Relações Exteriores e De-

6 - ERRATA tesa Nacional, n2 6, em 23-10-97.......................... 34109
a) Comissão de Relações Exteriores e de 9 - MESA

Defesa Nacional (Suplemento ao OCD n2 198197, 10 - LíDERES E VICE-ÚDERES
páginas 178 e 179)................................................ 34108 11 - COMISSÕES

Ata da 1901 Sessão, em 23 de' outubro de 1997
Pres!dência dos Srs. Michel Temer, Presidente, Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente, Severino

Cavalcanti, 2º Vice-Presidente, José Maurício, 1ºS.uplente de Secretário, Arnaldo Faria de Sá 
Leônidas Cristino, Marta Suplicy, Moisés Bennesby, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SE;NHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Efraim Morais
José Maurício
Luciano Castro

Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PMDB; FranciscO Rodri

gues - PTB; Luis 8art:Josa- PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá
Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 

PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásío Oliveira i..

Bloco - PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Sérgio Barcellos
- PFL - Valdenor Guedes - PPR

Pará
ArlvaIdo Vale - PSDB; - AsdnbaI Bentes - Bkx:o 

PMDB; Benedto GuinaJães - PPB; Ek:ione 8aItmlo - ab
co - PMDB; Gerson Peres - PPB; GicMlmi Queiroz - Bkx:o
- PDT; Jooé Priante-Bkx:o- PMDB; 0Iávi0 Rocha- PSDB;
Paulo Rocha- Bkx:o-PDT; Rainlndo SaI10s- PFL

Amazonas
Alzira Ewerton - P8DB; Cláudio Chaves :- PFL;

João Thome Mestrinho - Bloco - PMDB; Pauderney
Avelino - PFL. .

Rondônia
Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Emerson

Olavo Pires - P8DB; Expedito Júnior - PFL; Moisés

Bennesby - P8DB; Oscar A{ld~ade - PFL; Silvemani
Santos - PFl.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chicão
Brígido - Bloco - PMDB; EmRio Assmar - PPB; João
Tota - PPB; Osmir Uma - PFL; ZUa ~zerra - PFL

Tocantins
Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL; Do

lores Nunes - PFL; Freire Júnior - 'Bloco - PMDB;
Osvaldo Reis - PPB; Udson Bandeira - Bloco 
PMDB.

Maranhão
Alberico Filho - Bloco - PMDB; Antonjo Joaquim

Araújo - PL; Davi Alves Silva'- PPB; Eliseu Moura - PL;
Haroldo Sabóia - Bloco - PT; Magno Bacelar - PFL;
Neiva Moreira - Bloco - PDT; Pedro Novais --Bloco 
PMDB; Sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira ..... P8DB.

Ceará
Antonio Balhmann - ip8DB; Amon Bezerra 

P80B; Edson Silva - P8DB; Gonzaga ~ota - Bloco
- PMQB; Inácio Arruda - ,Bloco - PCdoB; José u
nhares - PP; José Pimentel - Blat=o - PT; Leônidas
Cristino - PP8; Paulo Lustosa - Bloco - PMDB; Pi
mentel Gomes - PSDB; Raimundo Gomes de Ma
tos - P8DB; Rommel Feijó - P8DB; Vicente Arruda
-P8DB.

Piaúí

, , AlbertôSIlva';" Bloco - PMDB; Ari Magalhães 
PPB; B.8á '- PSDB; ~elipe Mendes. - PPB; João



São Paulo

Aldo Rebelo - Bloco - PCdoB; Almino Affonso
- PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB; Antônio
Carlos Pannunzio -,PSDB; Arlindo Chinaglia - Bloco
- PT; Arnaldo Faria de Sá -, PPB; Celso Russoman
no - PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Lima 
PPB; De Velasco ~ -Bloco - PRONA; Duílio Pisanes
chi - PTB; Edinho Araújo - Bloco - PMDB; Fernan
do Zuppo - Bloco - PDT; Franco Montoro - PSDB;
Hélio Bicudo"":" Bloco. - PT; Ivan Valente - Bloco 
PT; Jair Meneguelli - Bloco - PT; João Mellão Neto
- PFL; João 'Paulo - .Bloco 7"'" PT; José Coimbra
PTB; José Genoíno., Bloco"": PT; José Machado 
Bloco - PT; Luciano Zi~a - Bloco - PT; Luiz Eduar
do Greenhalgn ~ Bloco":'"' PT; Luiz Máximo - PSOB;

Rio de Janeiro

Alcione Athaydpl - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre CardoSo -' PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Carlos Alberto
Campista - PFL; Carlos Santana - Bloco - PT; Cidi
nha Campos - Bloco '- PDT; Fernando Gonçalves 
PTB; Fernando Lopes - Bloco - PDT; Francisco Sil
va - PPB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson - Blo
co - PMDB; José Carlos Lacerda - :>SDB; José
Egydio - PFL; Laura Carneiro - PFL; Lima Netto 
PFL; Milton Temer - Bloco - PT; Miro Teixeira - Blo
co - PDT; Moreira Franco - Bloco - PMDB; Osmar
Leitão - PPB; Paulo Feijá - PSDB;'Ronaldo Cezar
Coelho - PSDB; Ronaldo t Santos':"" PSDB; Rubem
Medina - PFL; Simão Sessim - PPB; Vanessa Felippe
-PFL

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Álvaro Ribeiro - PSB;
Antonio Geraldo - PFL; Fernando Lyra - PSB; Gon
zaga Patriota - PSB; Humberto Costa - Bloco - PT;
Inocêncio Oliveira - PFL; José Jorge - PFL; José
Mendonça Bezerra - PFL; Mendonça Filho - PFL;
Nilson Gibson - PSB; Pedro Correa - PPB; Roberto
Fontes - PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Wolney
Queiroz - Bloco - PDT

Alagoas

Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
José Thomaz Nonô - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - PFL;
José Teles - PPB; Marcelo Déda - Bloco - PT.

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; Benito Gama - PFL;
Cláudio Cajado - PFL; Colbert Martins - PPS; Corio
lano Sales - Bloco - PDT; Domingos Leonelli - PSB;
Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco
- PMDB; Haroldo Lima - Bloco - PCdoB; Jaime Fer
nandes - PFL; Jairo Azi - PFL; Jaques Wagner 
Bloco - PT; João Almeida - PSDB;' João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia 
PFL; José Rocha - PFL; Luiz Eduardo - PFL; Luiz
Alberto - Bloco - PT; Luiz Braga - PFL; Manoel
Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Pedro
lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto
Santos - PSDB; Sérgio Carneiro - Bloco - PDT;
Walter Pinheiro - Bloco - PT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de Paula
- PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio
de Andrada - PSDB; Carlos Melles - PFL;' Eliseu
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Henrique - Bloco - PMDB; Júlio César - PFL; Mussa Resende - PFL; Francisco Horta - PFL; Hugo Rod~
Demes - PFL; Paes Landim - PFL .gU&S da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB;

RIo Grande do Norte Joana DAre ..:.. B!oco - P.FL; João Fassarella - Bloco
- PT; João Magalhães - Bloco - PMDB; José Re-

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado - zende - PPB; Leopoldo Bessone - PTB; Márcio Rei-
PFL; Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB naldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB;

Paraíba Mário de Oliveira - PPB; Nilmário Miranda - Bloco -
. . PT; Octavio Elísio - PSDB; Odelmo Leão - PPB;

Adauto PereIra - PFL; Álvaro GaudênClo Neto Osmânio Pereira - PSDB' Paulo Heslander - PTB'
- .P~L; Armando .Abílio -.Bloco - PMDB; Enivaldo Raul Belém - PFL; Roberto Brant - PSDB; Saraiv~
~Ibelro - PPB; Gllvan Frelre,- P~B; Ivandro Cunha Felipe _ Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - Bloco _
Lima - Bloco - PMDB; Jose LUIZ Clerot - Bloco - PCdoB' Sílas Brasileiro - ,Bloco - PMDB' Tilden San-
PMDB; Roberto Paulino - Bloco - PMDB; Wilson tiago - Bloco - PT; Wagner do Nasciment~ - PPB.
Braga-PSDB

Espfrito santo

Adelson. Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - Bloco - PMDB; João Coser 
BI~ - PT; Luiz Buaiz - PL; Marcus Vicente 
PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata - Bloco 
PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB
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Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB; Marcos Vinícius
de Campos - PFL; Marquinho Chedid - Bloco 
PSD; NelsoA MarquezeHi - PTB; Pedro Yves - PPB;
Ricardo Izar - PPB; Salvador Zimbaldi - PSDB; Sil
vio Torres - PSDB; Teima de Souza - Bloco ~ PT;
Tuga Angerami - PSDB; Valdem~r Costa Neto - PL;
Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Zu(aiê Cobra - PSD

Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Tetê
Bezerra - Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - PL

Distrito Federal

Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante - Blo
co - PT; Jofran Frejat - PPB; Osório Adriano - PFL

Goiás

Aldo Arantes - Bloco - PCdoB; Barbosa Net6 
Bloco - PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Rober
to Balestra - PPB; Sandro" Mabel - Bloco - PMDB;
Vilmar Rocha - PFL

~Jato Grosso do Sul

Marisa Serrano - PSDB

Paraná

Affonso Camargo - PFL; Alexandre Ceranto
PFL; Antonio Ueno - PFL; Basílio Villani - PSDB;
Dilceu Sperafico - PPB; Djalrna de Almeida César 
Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli - Bloco - PDT;
Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Bloco 
PMDB; José Borba - PTB; Luciano Pizzatto - PFL;
Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião - Blo
co - PMDB; Max Rosenmann - PSDB; Moacir Mi
cheletto - Bloco:'" PMDB; Nedson Micheleti - Bloco
- PT; Nelson Meurer - PPB; Padre Roque - Bloco 
PT; Paulo Bernardo - Bloco - PT; Paulo Cordeiro
PFL; Renato "Johnsson - PSDB; Ricardo Barros ....
PPB; Ricardo' Gomyde - Bloco - PC do B; Valdomi
ro Meger - PFL; Werner Wanderer - PFL

Santa Catarina

Edinho pez - Bloco - PMDB; Edson Andrino 
"Bloco - PMDB; João Pizzolatti - PPB; Mário Caval
lazzi - PPB; Neuto de Conto - Bloco - PMDB; Paulo
Bauer - PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim Venzon
- Bloco - PDT; Valdir Colatto - Bloco - PMDB; Vâ
nio dos Santos - Bloco - PT

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco - PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Bloco -"
PDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes - PPB;

Carlos Cardinal - Bloco ..,.. PDT; Darcásio Perondi 
Bloco - PMDB; Enio Bacci - Bloco - PDT; Esther
Grossi - Bloco - PT; Fétter Júnior"':' PPB; Germano
Rigotto - Bloco - PMDB.; Jarbas Lima -, PPB; Júlio
Redecker - PPB; Miguel Rossetto - Bloco • PT; Nel
",son Harter - Bloco - PMDB; Nelson Marchezan 
PSDB; Odacir Klein - Bloco - PMDB; Paulo Ritzel 
Bloco - PMDB; Renan Kurtz - BIGCO - PDT; Va!deci
Oliveira .l. Bloco - PT; Waldomiro Fioravante - Bloco
- PT; Veda Crusius - PSDB

1- ABERTURA DA SESSÃO

O ~R. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 324 Srs.
Deputados.

"Está aberta a sessão.
Sob fi proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procede~. à leitura da ata da

sessão anterior.

11- LEITURA DA'ATA

O SR. JOSé MAURíCIO, 1º Suplente de se
cretário, servindo como 2º secretário procede à leitu
ra da ata da se~são antecedente, a qual, sem obser
vações, é aprov;:lda.

O SR. p'Re~IDENTE (Heraclito Fortes) - Pas
sa-se à leitura do .expediente.

O SR. ~Ri.INDO VARGAS, servindo como 1º
Secretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
.Do Podei" Execldivo, .nos segtlintés termos:

MENSAGEM N.21.218

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

.com o § 32 do art. 223, da Constituição Federal, sub-,
"meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de MotivoS do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações; o ato constante do
Decreto de 14 de outubro de 1997, que "Renova a
concessão da T~levisão Pioneira Uda., para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e.imagens, na ci
.dade de Teresina, Estado do Piauí".

Brasília, 22 da outubro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N.º 226/MC

Brasília, 26 de setembro de 1997

"Excelentíssirno Senhor PreSidente da República,



33790 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1997

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o in
cluso Processo Administrativo n.º P3760.000088I97,
em que a Televisão Pioneira Ltda.,~olicita renova
ção da concessão para explorar o serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, na cidade de Teresina,
Estado do Piauí, outorgada conforme Decreto n.2

87.190, de 19 de maio de 1982, publicado no Diá
rio Oficial da União em 21 subseqüente, cujo cor
respondente contrato de concessão foi publicado no
Diário Oficial da União de 22 de julho do mesmo
ano.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi
ções contidas na Lei n.2 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto n.2 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo
de vigência da concessão ou permissão, sendo,
por isso, admitido o funcionamento precário das es- .
taçães, mesmo quando expiradas as respectivas
outorgas.

3) Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên
cia de sua renovação, a curto ou longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo de renovação ser ulti
mado.

4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 22 de julho de 1997.

5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n.2 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n.2 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 32 do art. 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997

Renova a concessão da Televisão
Pioneira lida., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cida
de de Teresina, Estado do Piauí.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 62, inciso I, do
Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten
do em vista o que consta do ProCesso Administrativo
n.º 53760.000088197, i ; I

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 32, da Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 22 de julho de 1997, a conces
são da Televisão Pioneira Ltda., outorgada pelo De
creto n.2 87.190, de 19 de maio de 1982, para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons é imagens, na cidade de Teresina,
Estado do Piauí.

Parágrafo único. A expl~ração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regularnent~.

AR. 2º Este ato somente produzirá lefeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do -§ 32 do art.,223 da Constituição..

Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 1997; 176º da Inde
pendência e' 109º da República.

Aviso n.2 (390 - SUPARlC. Civil.

Em 22 de outubro de 1997.
A Sua Excell!lncia o Senhor
Deputado Ubiratàn Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho I a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblic~ na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto (fe 14 de outubro de 1997,
que renova a concà;:;são da Televisão Pioneira L~da.,

da cidade de Teresina, Estado do Piauí.
Atenciosa.mente. -, Clovis de Barros carva

lho, Ministro 'd~ Estado Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência, da República. ' ,

MENSAGEM N.2 1.219

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49~, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas,Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o atQ constante do
Decreto de 14 de outubro de 1997, que -Renova a
concessão da' Rádio Clube de'Blurnenau Ltda., para
explorar serviço de radiodifu~o sonora em onda
média, na cidade de Blumenau, Estado de Santa
Catarina-o

Brasília, 22 de outubro de \1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
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EM N.lI 230/MC

Brasília, 26 de setembro de 1997.
ExcelentísSimo 5ennor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo n.lI 50820.000618193,
em que a Rádio Clube de Blumenau Ltda., solicita re
novação da concessão para explorar o serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Blu
menau, Estado de Santa Catarina, outorgada confor
me Decreto n.lI 443, de 22 de novembro de 1935,
cuja última renovação ocorreu nos termos do Decre
to n.lI 89.007, de 16 de novembro de 1983, publicado
no Diário Oficial da União em 18 subseqüente, por
dez anos, a partir de 111 de novembro de 1983, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto
de 10 de maio de 1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi
ções contidas na lei n.lI 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto n.lI 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram c?mo
deferidos os pedidos de renovação requendos
na forma devida e não decididos ao término do
prazo de vigência da concessão ou perm~ssão,

sendo, por admitido o funcionamento precáno das
estações, mesmo quando expiradas as respecti
vas outorgas.

3) Com estas obselVa~, lícito.é se concl~ir

que a terminação do prazo da outorga ou a,pendêncla
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter
mina, necessariamente, a extinção do serviço presta
do, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova-o
ção ocorrerá a partir de 111 de novembro de 1993.

5) Nessa conformidade, e em obsefvância ao que
dispõem a lei n.lI 5.785, de 1872, e seu Regulamento,
Decreto n.lI 88.066, de 1983, submeto o assunto à supe
rior consideração de Vossa Excelência para decisão e
submissão da matéria ao Gongresso Nacional, em cum
primento ao § 3l! do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Clube
de Blumenau Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Blumenau, Estado de santa
catarina.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223

da Constituição, e nos termos do art. 62 , inciso I, do
Decreto n.lI 88.066, de 26 de janeiro de 1983, eten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.º 50820.000618/93,

Decreta:
Art. 111 Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 3º, da lei n.2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos a partir de 1º de novembro de 1993, a

I '
concessão da Rádio Clube de Blumenau ltda., ou-
torgada pelo Decreto n.lI 443, de 22 de novembro de
1935, e renovad~ pelo Decreto n.!! 89.007, de 16 de
novembro de 1983, publicado no Diário Oficial da

.União em 18 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto d!=l1 Ode maio
de 1991: para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Blumenau, Estado de Santa;Oatarina.

Parágrafo único. A exploração dQ serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada Por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Te/eCOmunicaçó
es leis subseqüentes e seus regulamentos.

, Art.'2'2 Este ato somente produzirá efeitos I~
gais após deliberação do qongresso Nacional, nos
termos do § 311 do art. 223 da Constituição.

Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 1997; 176º da Inde
pendência e 1092 da República. - Fernando HenrI
que Cardoso - Sérgio Motta.

Aviso n.º 1.391 - SUPARlC. Civil.

Em 22 d outubro de 1997.
Senhor Primeiro secretário,
Encaminho a,'essa secretaria mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 14 de outubro de 1997,
que renova a concessão da Rádio Clube de Blume
nau ltda., da cid~de de Blumenau, Estado de Santa
Catatina,.

!Atenciosamente, - Clovis~ Barros Carvalho,
MiniStro d,e Estado Chefe da Casa Civil da Presidênci.a
da Rep(lbIica.

MENSAGEM NR 1.220

Senhores Membros do Congres~ Nacional, .
Nos termos do art. 49, inciso xn, cOf!lbinai:to

com o § 3!! do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estaçio das Comunicações,'o ato cons
tante do Decreto .de 14·de outubro de 1997, que
-Renova: a concessão da "Áádio Acaiaca ltda.,
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para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Pirapora, Estado de Minas
Gerais·.

Brasília, 22 de outubro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso

EM N.!! 2331MC

Brasília, 26 de setembro de 1997.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo n.'2 29104.000745187,
, em que a Rádio Acaiaca llda., solicita renovação da c0n

cessão para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Pirapora, Estado de Mi
nas Gerais, outorgada conforme Decreto n.1! 81.347, de
14 de fevereiro de 1978, sendo o contrato de concessão
decorrente publicado no Diário Oficial da União de 3 de
maio de 1978, data em que teve início a vigência da
concessão, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ
es contidas na lei n.!! 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto n.!! 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo
de vigência da concessão ou permissão, sendo, por
isso, admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.

3) Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência

, de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter
mina, necessariamente, a extinção do serviço presta

, do, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o

ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 3 de maio de 1988.

5) Nessa conformidade, e em observância ao que
,dispõem a lei n.!! 5.785, de 1972, e seu Regulamento.
Decreto n.º 88.066, de 1983, submeto o assunto à supe

, rior consideração de Vossa Excelência para decisão e
;submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cum
primento ao § 3º do art. 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Acaia
ca Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Pirapora, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 61!, inciso I, do
Decreto n.!! 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.!! 29104.000745/87,

Decreta:
Art.,1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 32, da lei n.!! 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos~ a partir de 3 de maio de 1988, a conces
são da Rádio Acaiaca ltda., outorgada pelo Decreto
n.!! 81.347, dà 14 de fevereiro de 1978, cujo contrato
de concessão decdrrente foi publicado no Diário
Oficial da União de 3 de maio de 1978, para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Pirapora,
Estado de Minas"Gerais.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radio
difusão, cuja outorgà é 'renovada por este Decreto, re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqúentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 39 do art. 223 da Constituição.

Art. 39 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 1997; 1762 da Inde
pendência e 1Oge da RepúbIbl Fernando Henique Car
doso -Sérgio Motta.
Aviso n.2 1.392 - SUPARlC. Civil.

Em 22 de outubro de 1997
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssirilo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 14 de outubro de 1997,
que renova a concessão da Rádio Acaiaca Ltda., da
cidade de Pirapora, Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República.

MENSAGEM N.2 1.221

Senhores Membros'do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3!! do art. 223, da Constituiçãa.Fede;-al, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 14 de outubro de 1997, que -Renova a
concessão da Rádio Cacique de Sorocaba ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
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na cidade de Sorocaba, Estado de DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997onda tropical,
São Paulo·.

Brasília, 22 de outubro de 1997.- Fernando
Henriqué cardOso.

EM N.2 237IMC

Brasília, 26 de setembro de 1997
Excelentíssimo senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o in

cluso Processo Administrativo n.2 50830.000113193,
em que a Rádio Cacique de Sorocaba Uda, solici
ta renovação da concessão para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na cida
de de Sorocaba, Estado de São paulo, outorgada
conforme Decreto, n.2 35.535, dê 19 de maio de
1954, cuja última renovação ocorreu nos termos
do Decreto' n.!! 91.864, de 12 de novembro de
1.985, publicado no Diário Oficial da União de 4
de novembro subseqüente, por dez anos, a partir
de 1º de maio de 1983, cujo prazo resiçiual da ou
torga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991.

2) Observo que o ato de outorga original está-·
amparado juridicamente, considerando as disposi
ções contidas na Lei n.2 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo
de vigência da concessão ou permissão, sendo,
por isso, admitido o funcionamento precário das es
tações, mesmo quando expiradas as respectivas
outorgas.

3) Com estas observações, lícito é se con
cluir que a terminação do prazo da -outorga ou a
pendência de sua renovação, a curto ou a longo
prazo, não determina, necessariamente, a extin
ção do serviço prestado, podendo o processo da
renovação ser ultimado.

4) Em sendo renovada a outorga em
apreço o ato correspondente deverá assinalar
que a renovação ocorrerá a partir de 1º de
maio de 1993.

5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei .25.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n.º 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

Renova a concessão da Rádio Caci
que de Sorocaba Ltda., para explorar se....
viço de radiodifusão sonora em onda tro
pical, na cidade de Sorocaba, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui~

ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 62, inciso I, do
Decreto n.288.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.º 50830.000113/93,

Decreta:
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 32 da Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 12de maio de 1993, a conces"
São da Rádio Cacique de Sorocaba Uda., outorgada
pelo Decreto n.º 35.535, de 19 de maio de 1954, re"
novada pelo Decreto n.2 91.864, de 12 de novembro
de 1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
'sem direito de exclusividade, ,serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical: na cidade de Sorocaba,
Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A explo'tação do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Dec~
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica~

ções, leis subseqüentêS e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato'somente produzirá efeitos le~

gais após deliberação (jo Congresso Nacional, nos
termos do § 32do art. 223 da ConstitUição.

Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 1997; 1'76º da Inde~
pendência e 1092 da República.- Fernando Henri·
que Cardoso - Sérgio Motta.

Aviso n.º 1.393 - SUPARlC. Civil

I Em 22 de outubro de 1997
senhor Primeiro Seciretário,
Encaminho a essa Secretaria '~ensagem do

Excelentíssimo Senhor F;'residente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Oecreto de 14 c;ie outubro de 1997.
que renova a concessão da Rádio Caciqu& de Sor~
caba ltda., da cidade de Sorocaba, Estado de São
Paulo.

Atenciosamente, - Clovis de Barros carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República.

Primeira Secretaria.



Brasília, 26 de setembro de 1997
Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o in

cluso Processo Administrativo n.º 50830.001631/93,
em que a Sociedade Rádio Club Altinópolis Uda., soli
cita renovação da concessão para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Altinópolis, Estado de São Paulo, outorgada conforme
Portaria MVOP n.º 179, de 5 de março de 1958, reno
vada nos termos do Decreto n.º 89.372, de 8 de feve
reiro de 1984, publicado no Diário Oficial da União em
9 subseqüente, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto n.2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo da vigência da con
cessão ou permissão, sendo, por isso,'admitido o fun
cionamento precário das estações, mesmo quando ex
piradas as respectivas outorgas.

3) Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter
mina, necessariamente, a extinção do serviço presta
do, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4) Em sendo renovada a outorga em apreço
o ato correspondente deverá assinalar que a re
novação ocorrerá a partir de 12 de .maio de 1994.

5) Nessa conform!dª~e~e-'-em observância ao
que dispõem a leih.2 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n.º 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
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MENSAGEM N.2 1.222 Nacional, em cumprimento ao § 32 do art. 223 da
Constituição.

Senhores Membros do Congresso Nacional, Respeitosamente, _ Sérgio Motta, Ministro de
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado Estado das Comunicações.

com o §' 32 do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa- DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997

nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Renova a concessão da Sociedade Rádio Club
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto Altinópolis Ltda, para explorar serviço de radiodifu-
de 14 de outubro de 1997, que -Renova a concessão são sonora em onda média, na cidade de Altinópolis,
da Sociedade Rádio Club Altinópolis Uda., para expio- Estado de São Paulo.
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na O Presidente da República, no uso das atribui-
cidade de Altinópolis, Estado de São Paulo·. çóes que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223

Brasília, 22 de outubro de 1997. - Fernando da Constituição e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Henrique Cardoso. Decreto n.º 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten-
EM N.2 239/MC do em vista. o. que consta do Processo Administrativo

n.2 50830.oo1-631/93,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada de acordo como o art. 33,

§ 3º, da lei n.º 4~117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a conces
são da Sociedade Rádio Club Altinópolis Ltda, outor
gada pela Porta;;a MVOP n.º 179, de 5 de março de
1958, renovada pelq Decreto n.º 89.372, de 8 de fe
vereiro de 1984, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Óecr~to ,de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem direito~ exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Alti
nópolis, Estado de, São Paulo.

Parágrafo único. 'A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação ~o Congre~so Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 14 de outubro de 1997; 176º da In
dependência e 109º d~ Repú~lica. - Fernando
Henrique Cardoso - Sérgio Motta.
Aviso n.º 1.394 - SUPAR/C. Civil

Em 22 de outubro de 1997
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminhá a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssirno'5enhor PréSidente da República na qual
submete à apreciação do'Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 141de outubro de 1997, que re
nova a concessão da Sociedade Rádio C1ub Altinópolis
ltda, da cidade de Altinópolis, Estado de São Paulo.

Anteciosamente, - Clovis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.
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MENSAGEM N.21.223

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tên'nOS:do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de~·Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante
do Decreto de 14 de outubro de 1997, que "Renova a
concessão da Rádio Gaeta Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Guarapari, Estado do Espírito Santo".

Brasília, 22 de outubro de 1997. - Fernando
Henrique cardoso.

EM Nº 249IMC

Brasília, 26 de setembro de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto àconsideração de Vossa E>«:eIêrdaordJ

se Processo Actnilistrativo n.I! 29117.()()()()82/88, em que a
Rádio Gaeta Uda, solicita renovação da coo:essão para
expIomr serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Guaraparl, Estado do Espírito sarto, origina
riamente outorgada à Rádio Guaraclube Uda., conforme
Decreto n.º 80.269, de 31 de agosto de 1977, aJja den0mi
nação social foi alterada para atual, nos tennos da Exp0si
ção de McJtM:)s n.º 37 de 9 de maio de 1989, tendo o prazo
residual da outorga sido mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.

2) Observo que o pedido de renovação da enti
dade foi intempestivamente apresentado a este Mi
nistério, em 13 de setembro de 1988, o que não se
constitui em obstáculo à renovação, pois, o ato de
outorga original está amparado juridicamente, con
siderando as disposições contidas na Lei n.1!
5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto n.2

88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula
mentou, admitindo-se o funcionamento precário
das estaçóeS', mesmo quando expiradas as res
pectivas outorgas.

3) Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo de outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter
.ffiina, necessariamente, a extinção do serviço presta
do, podendo o processo de renovação ser ultimado. '

4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 8 de novembro de 1987.

5) Nessa conformidade, e em observância ao que '
dispõem a Lei n.º 5.785, de 1972 e seu Regulamento,
Decreto n.!! 88.066, de 1983, submeto o assunto à supe
rior consideração de Vossa Excelência para decisão e

submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do artigo 223 dJi Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicaçães.

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DÉ 1997
Renova a concessão da Rádio GaetaLtda., para

explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de' Guarapari, Estado do Espírito Santo.

I

O Presidente a República, no uso das atribui-
ções, que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da C9nstituição, e nos te~os do art. 6g

, inciso I, do
Decreto-Ir.º 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.!! 29117.000082188,

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 32, da Lei n.º 4.117, de 27 êJ~ agosto de' 1962, por
dez anos, a partir de 8 de novembro de 1987, a con
cessão da Rádio Gaeta Ltda., originariamente Rádio
Guaraclube Ltda., outorgada' pelo Decreto n.º
80.269, de 31 de agosto de 1977, cujo contrato 'de
concessão foi publicado no Diário Oficial da União
de 8 de novembro de 1977, para explorar, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Guarapari, Estado do
Espírito Santo. '"

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra
diodifusão, cuja ol:1torga é renovada pOr este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicaçõ~'

es, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2!l Este ato somente produzirá efeitos le

gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3!l do art. 223 da Cons~ituiÇão.

Art. 3º Este Decreto entra em Vigor 'na data de
sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 1~97; 1769 da Inçte
pendência e 1()9Q da República; -'Fernando Henrique
Cardoso - Sérgio Motta.

Aviso n.º 1.395 - Supar/C. Civil

Em 22 de outubro de 1997
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secre~aria mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente ~a República
na qual submete à apreciação do Congresso Na
cio~1 o ato constante do Deé'reto de 14 de outu
bro de 1997, que renova a concessão d!l Rádio
Gaeta ltda., da Cidade de Guarápari, Estado do
Espírito Santo.

Atenciosamente, - Clovis de Barros
Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa
Civil da Presidência da República.
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MENSAGEM N.!!1.224 EM N.!! 250/MC

Outubro de 1997

Senhores Membros do COl')gresso Nacional,
Nos telTTlÓs do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 14 de outubro de 1997, que -Renova a concessão
da Rádio Difusora de Imbituba S/A, para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Imbituba, Estado de Santa Catarina-.

Brasília, 22 de outubro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Difusora de Im
bituba S/A, para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Imbituba, Estado
de Santa Catarina.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto n.1! 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n.1! 50820.000073194,

Decreta:
Art. 1I! Fica renovada, de acordo com o art.

33, § 3R, da Lei n.R 4.117, de 27 de agosto de
1962, por dez anos, a partir de 1I! de maio de
1994, a concessão da Rádio Difusora de Imbituba
S/A, outorgada pela Portaria n.2 246, de 7 de mar
ço de 1955, e renovada pelo Decreto n.!! 90.099,
de 23 de agosto de 1984, publicado no Diário Oficial
da União em 24 subseqüente, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Irri>ituba, Estado de Santa Catarila.

Parágrafo único. A exploração do Serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este De
creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco
municações, leis subseqüentes e seus regulamen
tos.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, nos termos do § 32 do art. 223 da Consti
tuição.

Art. 31! Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 14 de outubro de 1997; 1762 da Inde
pendência e 109!l da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.

Brasília, 26 de setembro de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto a consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo n.2 50820.000073194
em que a Rádio Difusora: de Imbituba S/A solicita reno
vação da conce,ssão para explorar o serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Imbituba,
Estado de Santa Catarina, outorgada conforme Porta
ria n.!! 246, de 7 de março~ ~955, cuja última renova
ção ocorreu nos termos do Decreto n.2 90.099 de 23
de agosto de 1984 publicado no Diário Oficial da
União do dia seguinte, por dez anos, a partir de 1'2 de
maio de 1984, cujo prazo residual da outor~ foi manti
do pelo Decreto de :10 de maio çfe 1991.

2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ
es contidas na Lei n.!l5.785, de 23 de junho de 1972
e no Decreto n.!! 88.066 de 26 <le janeiro de 1983,
que a regulamemou, considerando corno deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo da vigênÇ~ da con
cessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o fun
cionamento precário das estações, mesmo quando ex
piradas as respectivas outorgas.

3) Com estas observações, I,ícito é s~ con
cluir que a terminação do prazo da outorga ou a
pendência de' sua renovação, a curto ou a longo
prazo, não 'determina, necessariamente, à extin
ção do serviço prestado, podendo o processo da
renovação ser ultimado.

4) Em sendo renoVada a outorga em apreço, o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a pártir de 12 de maio de 1994.

5) Nessaconf~, e em observância ao que
dispõem a' L.ài n.!! p.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto n.2 88.066,.00, ~983, submeto o assunto à supe
rior cônsideração..~ vOssa Excelência para decisão e
submissão dahlat~ria aO Congresso Nacional, em cum
primento ao § 3l! do &rt. 223 da Constituição.

Respeitosamente, -·Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações:

Aviso n.R 1.396-SUPARlC. Civil

Em 22 de outubro,de 1997
Senhor Primeiro secretário,

, '1
Encaminho a essa, Secretaria Mensagem do Ex-

celentíssimo Senhor Presidente da República ria qual
submete à apreciação do COngresso Nacional o ato
constante do Decreto de 14 de outubro de 1997, que
renova a concessão da Rádio Difusora de Imbituba
S/A, c'a c1tj~de de Irnbituba, Estado de Santa Catarina.
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Atenciosamente, - Clovis de Barros
Carvalho,'Miríisuej' de Estado Chefe da Casa
Civil da Presid.ência da República.

OFíCIOS

Do Sr. José Afonso da Silva, secretário de
Segurança Pública do Estado de São Paulo, nos
seguintes termos:

A Sua Excelência, o Senhor
Doutor Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

OFfclO N.º1.036/97-ATP

São Paulo, agosto de 1997.

Ref.: - GS-3666/97
As~unto: - Lei n.º 6.368/76 - propostas de ~Iteração.

Senhor Presidente,
Pelo presente, encaminho a VosS'a Excelência

cópia reprográfica integral do processo GS-3666/97,
que contém sugestões apresentadas pelo Departa
(llento de Investigações sobre Narcóticos - DE
NARC/SP, propondo modificações ao Projeto de Lei
n.º 105/96, que, nessa Câmara, cuidaria da altera
~ão da Lei n.º 6.368, de 21 de outubro de 1976.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os pro
testos de estima e consideração. - José Afonso da
Silva, Secretário da Segurança Pública.

Arquive-se.
Em 23-10-91.~MicheI'Temer, Presidente.

Do Sr. Vereador José Antônio d~ Andrade, Presidente daICâmara
Municipal de Lagoa Vermelha - RS, nos seguintes termos:

. "
I.

~:l
o'":::::O\113852TGSTMU R5
:E::I:13/1544
'8t-:lFRD55740 13.10 1542 SCM/RS(J51>
~~FONADO-PASSOFUNDO/RS

""\ URGENTE PC
~ 'MICHEL TEMER
.. i PRACA DOS TRES PODERES
~ EDIFíCIO PRINCIPAL
:: 70155-900 BRASILIA/DF
c..~
~ . '

---A CAMARA MUNICIPAL ~E VEREADORES DE LAGOA VERMELHA 'A~ROVOU MOCAO DE
~~AUTORIA DO VEREADOR LUIZ ANTONiO MULITERNO, CONTRARIü A EXTINSAO DO
::;;.AlHIG() 4::' llA C:[IN!.;TiTiJIC:l\O FEDERAL QUE DISPOE G:OD~E os SERVIDORES 1'11"
::/,L ITARES FEDERA I5., INTEGRANTES DAS FORCAS ARMADAS, E SERV I DORES 1'1 ILI TA
:..o. _RES DOS ESTADOS. ROGAMOS A VO'SSA ·EXCELENC IA ESPEC IAL ATENCAO PARA o

CASO. VEREADOR JOSE ANTONIO DE ANDRADE:PRES CAMARA MUNICIPAL.

REMETENTE
___.CAMARA MUNICIPAL VEREADORESCTAFFAREL/299)

.PRACA MAL DEODORO 44 .
. :. ~15JOO-000 LAGOAVERMELHA/RS

\

. A Comissão de Constituição e J~.;;tjça e de
Redação, nos tennos' do art.. 254 do Regimento
Interno. Oficie-se, "po Requerente.' ~~«
~. \

. '\'vl)
Em J.3 -/-JO -f9rm/Lfft:L- F""e<2.-~SIDE .TE



Brasília, 15 de outubro de 1997

Of. n.2 318197-CN

Exm.ºSr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex.lI e, por seu alto intermédio,

à Câmara dos Deputados, que foi lido e deferido por
esta Presidência, na sessão deliberativa ordinária do
Senado Federal realizada hoje, às quatorze horas e
trinta minutos, Ofício n.º P-172197-CMPOPF, do Pre
sidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, em que solicita prorrogação
até o dia 21 do corrente, do prazo para apresenta
ção de emendas ao Projeto de Lei n.º 25, de 1997
CN, que -Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1998-.

Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex.!! protestos de alta estima e considera,ção. 
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
senado Federal.

Arquive-se.
'Em 23-10-97. - Michel Temer, Presi

dente.

Cf. n.º 320/97-CN

Brasília, 16 de outubro de 1997
Senhor Presidente,

Comunico a V. Ex." e, por seu alto intermédio,
à Câmara dos Deputados, que foram lidas na ses
são deliberativa ordinária do Senado Federal realiza
da hoje, às quatorze horas e trinta minutos, as Men
sagens n.ºs 608 a 610, de 1997-CN, encaminhando
os Projetos de Lei do Congresso Nacional n.2s

Em 23-10-97. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Marivaldo Aggio, Presidente da
Câmara Municipal de Santos - SP, nos seguin
testermos:

Cf. n.2 5112197-SR.
Ref. Req. n.2 3.580/97

Excelentíssimos Senhores,
Cumpre-me informar Vossas Excelências que

esta Casa aprovou, em sessão realizada no dia 28
do mês transato, requerimento de autoria do Verea
dor Sr. Manoel Constantino, solicitando às lideran
ças do Congresso Nacional empenho para regula
mentação da lei que institui o serviço de radiodifu
são comunitária.

À oportunidade, reitero a Vossas Excelências
protestos de elevado apreço. - Marivaldo Aggio,
Presidente.
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Do Sr. Vereador José Antônio de mentar de Inquérito relativos ao impeachment do
Andrade, Presidente da Câmara Munici- Presidente Femando Collor de Melo.
pai de Lagoa Vermelha - RS, nos se- Tais documentos são de extrema relevância para
guintes termos: a continuidade de nosso projeto.

À Comissão de Constituição e Justiça À disposição para quaisquer informações adi-
e de Redação, nos termos do art. 254 do cionais.
Regimento Interno. Oficie-se ao Requerente. Atenciosamente, - Prof. Ari de Abreu Silva,

Sub-Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Antropologia e Ciência Política - Matrícula/UFF
3928-5.

Encárylinhe-se, ao requerente, o Relatório RnaI da
Comissão Pt;U1amentar Mista de Inquérito, após, arqui
ve-se.

Em, 23-10-97. - Michel Temer, Presidente.
Do;Sr. Senador Antonio Carlos Magalhães,

Presidente do Senado Federal, nos seguintes
termos:

Oficie-se ao requerente, esclarecendo
que o Projeto de Lei n.º 1.521196, foi remetido
ao senado Federal no dia. 24-9-97. Arquive-se.
Em 23-10-97. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Professor Ari de Abreu Silva, Sub
Coordenador de Programa de Pós-Graduação em
Antropologia e Ciência Política, da Universidade
Federal Fluminense, nos seguintes termos:

CfíciolPPGACP n.º 19/97
Do: Coordenador do PPGACP
Para: IIm.2 (li) Sr. (ª)
Secretário da Mesa da Câmara Federal
FAX: (061) 318-2106

Prezado(a) Sr. (li),
Tendo em vista a elaboração de projeto de pes

quisa integrado, intitulado - O Watergate e o Impedi
mento à Brasileira -, com a participação de docentes e
alunos do Programa de Pós-Graduação em Antropolo
gia. e Ciência Política e do Núcleo Fluminense de Estu
dos e Pesquisas, desta Universidade, financiado pelo
CNPq, cujo objetivo é analisar comparativamente pro
cessos de administração de conflitos políticos nos EUA
e no Brasil. Vimos requerer à v.. S.!! o obséquio de nos
enviar uma cópia. dos Relatórios da Comissão Parla-
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34,de 1997,que -Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministé
rio da Agricultura e do Abastecimento e do Ministério
da Fazenda, crédito especial até o limite de
R$4.407.770,OO, para fins que especifica -; 35, de
1997, que - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor
do Ministério da Previdência e Assistência Social,
crédito suplementar no valor de R$4.935.000,OO,
para os fins que especifica -; e 36, de 1997, que
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério do Planeja
mento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R$138.360,OO, para os fins que eSp'ecifica-, e foram
despachadas à Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização.

Em anexo, encaminho a V. Ex.!! calendário
para tramitação dos projetos.

Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex.!! protestos de estima e consideração. - Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal.

Sobre a mesa, mensagens presidenciais que
vão ser lidas pelo Senhor Primeiro-Secretário.

As mensagens que acabam de ser lidas enca
minham os Projetos de Lei n.ºs 34 a 36, de 1997
CN, e vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.

Nos termos da Resolução n.º 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:

até 21-10 publicação e distribuição de avulsos;

até 29-10 prazo final para aprêsentação de
emendas;

até 3-11 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;

até 13-11 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.

Mensagem n.º608, de 1997-CN (n.º 1.189/97, na
origem) - encaminha o Projeto de Lei n.º 34, de 1997
CN, que Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento e do Ministério da Fazen
da, crédito especial até o limite de R$4.407.770,OO
(quatro milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e
setenta reais), para os fins que especifica"

Mensagem nº 609, de 1997-CN (nº 1.190/97,na
origem) - encaminha o Projeto de Lei nº 35, de
1997-CN, que "Autoriza o Poder Executivo a abrir o
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Oçamento da Seguridade Social da União, em favor
do Ministério da Previdência e Assistência Social,
crédito suplementar no valor de R$4.935.000,OO
(quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil
reais), para os fins que especifica".

Mensagem nº 610, de 1997-eN (nº 1.191/97, na
oriagem) - encaminha o Projeto de Lei nº 36, de 1997
97, que "Autoriza o Poc1er Executivo a abrir ao Orçamento
FISCal da Uniãi, em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, crédito suplementar no valor de R$138.360,OO
(Cento e trinta e oito mil, trezentos e sessenta reais), para
os fins que especifica".

OF. n.º 323/97-CN

Brasília, 22 de outubro de 1997.

Senhor Presidente,

Comunico a V. Ex.!! e, por seu alto intermé
dio, à Câmara dos DeputadQs, que foram lidas na
sessão deliberativa ordinária do Senado Federal
realizada hoje, às quatorze horas e trinta minutos,
~s Mensagens n.ºs 622 e 623, de 1997-CN, enca
minhando os Projetos de Lei/do Congresso Nacio
nal nºs 37, de 1997, que "Autoriza o Poder Execu
tivo a abrir ao Orçamento da S~guridadeSocial da
União, em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento da Seguridade Social da União, em fa
vor do Ministério do. Planejamento e Orçamento,
crédito suplementar no valor de R$2.239.612,OO,
para os fins que espe9ifica", e 3à, de 1997, que
Abre ao Orçamento de .Investimento, em favor de
diversas empresas estatais, crédito 'especial até o
limite de R$478.491.529,OO, para os fins que espe
cifica, e foram despachada,s à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

, '

Em anexo, encaminho a V.Ex.!! calendário para
tramitação dos projetos.

Aproveito a oportunidade para renoVar a V.Ex.i!
protestos de estima e consideração. - Senador'Antonio
Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal.

Sobre a mesa mensagens presidenciais que
vão ser lidas pelo Senhor. Primeiro-Secretário.

, As mensagens que acabam de ser lidas enca
minham os Projeto~ de Lei n.ºS 37 e 38, de 1997
CN, e vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.

Nos termos da resolução n.º 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:

até 27-10 publicação e distribuição de avulsos;
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até 4-11 prazo final para apresentação de
emendas;

até 9-11 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;

até 19-11 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.

Mensagem n.1! 622, de 1997-CN (n.º 1.207197,
na origem) - encaminha o Projeto de Lei n.º 37, de
1997-CN, que Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da seguridade Social da União, em favor
do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito
-suplementar no valor de R$2.239.612,OO (dois milhõ
es, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e doze
reais), para os fins que especifica.

Mensagem n.º 623, de 1997-CN (n.º 1.208197, na
origem) - encaminha o Projeto de Lei n.1! 38, de 1997
CN, que Abre ao Orçamento de Investimento, em favor
de diversas e"l>resas estatais, crédito especial até o li
mite deR$478.491.529,OO (quatrocentos e setenta e
oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quinhen
tos e vinte nove reais), para os fins que especifica.

Do Sr. senador Geraldo Melo, Primeiro Vice
Presidente do senado Federal, no exercício da
Presidência, nos seguintes termos:

Of. n.º 312197-CN

Brasília, 3 de outubro de 1997

Senhor Presidente,

Comunico a V. Ex.· e, por seu alto intermé
dio, à Câmara dos Deputados, que foi lida na ses
são não deliberativa do Senado Federal realizada
hoje, às nove horas a Mensagem n.º 567, de
1997-CN, que encaminha demonstrativos e infor
mações complementares ao Projeto de Lei n.º 25,
de 1997-CN, que Estima a Receita e fixa a Despe
sa da União para o exercfcio financeiro de 1998 e,
ainda, que foi despachada à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex.R protestos de estima e consideração. - Sena
dor Geraldo Melo, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal no exercfcio da Presidência.

Arquiva-se em 23-10-97. - Michel Temer, Pre
sidente.

Do Sr. Senador Ronaldo Cunha Lima, Pri
meiro-Secretárlo do senado Federal, nos seguin
testermos:

Offcio N.º 1096 (SF)

senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub
metido à revisão da Câmara dos Deputados, nos tennos
do art. 65, da'cOnstituição Federal, o Sustitutivo ao Pro
jetoda Lei do Senado n.1! 82, de 1995, Constante dos
autógrafos em anexo, que altera dispositivos da Lei n.1!
8.004, de 14 de março de 1990, que dispõe sobre trans
ferência de financiamento no ârrbito do Sistema FII18fl
ceiro de Habitação e dá outras providências.

senado Federal, 22 de outubro de 1997. - Se
nador Ronaldo Cunha Lima, Primeiro-Secretário.

PROJETO DE LEI N.R 3.758/97

Altera dispositivos da Lei n.ll 8.004,
de 14 de março de 1990, que dispõe so
bre transferência de financiamento no
imblib do Sistema Fmanceiro de Habitação
e dá outras providências.

O Congresso 'Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 1~ parágrafo único, e os artigos

2º, 3º, 51!, § 11! e 7º da Lei 1i.1! 8.004, de 14 de março
de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

·Art.1º .
Pal'ágrafó único. A formalização de

venda, promessa de venda, cessão ou pro-
, messa de cessão relativa a imóvel gravado

em favor de instituições financiadoras do
SFH dar-se-á em ato concomitante à trans
ferência do financiamento respectivo" com a
interveniência obrigatória da instituição finan
ciadora, mediante a assunção, pelo novo ad
quirente, do sak:fo devedor contábil da opera
ção, observados (OS requisitos legais e regula
mentares para o~ financiamento da casa pró
priâ vigente'no roomento dá transferência

Art. 2º A transferência dar-se-á me
diante simples r substituição do devedor,
mantidas para o novo aClquirEmte as mes
mas condições do contrato inicial, observa
dos os seguintes requisitos:

I - o valor do encargo mensal para o
novo adquirente ;gerá realizado pro rata die
do dia: primeiro do mês do último reajusta
mento 'desse encargo até a data da formali
zação dá transferência, com base no fndice
de atualização das contas de poupança
mantidas no Sistema Brasileiro de Poupança
e Empréstimo - SBPE, e acrescido de uma
QUintà parte do valor atualizado do encargo;

11 - pagamento, pelo novo adquirente,
de taxa de 1% (um por cento) sobre o valor
dó saldo devedor contábil, apurado na data
dà formalização da transferência.
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§ 11! Nos contratos em que haja cláu
sula de cobertura de eventuais saldos de
vedores residlJais pelo Fundo de Compen
sação' de Váriações Salariais - FCVS,o
adquirente pagará a esse fundo a contri
buição de 1% (um por cento), calculada,
sobre o saldo devedor contábil, apurado
na data da formalização da transferência.

§ 2º Nos contratos com plano de rea
justamento das prestaçÕf:!s vinculado ao pIa
no de equivalência salarial, instituído pelo
Decreto-lei n.º 2.164, e 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profis
sional do novo adquirente dar-se-á na data
da assinatura do novo contrato.

§ 31! O reajuste das prestações para o
novo adquirente pertencente à categoria
sem-base determinada ou que exerça ativi
dade sem vínculo empregatício, será efetua
do com base no maior índice definido pela
Política Salarial, para as categorias com
data-base no mês de maio ou, quando ine
xistente pelo mesmo índice adotado para
atualização do saldo devedor.

Art. 3º Nas transferências de que trata
o artigo anterior, as instituições financiado
ras ficam dispensadas da observância das
seguintes exigências:

1- limite máximo de financiamento,
desde que não haja desembolso adicional de
recursos;

\I - limite máximo de preço de venda ou
de avaliação do imóvel objeto da transferência.;

lU - localização do imóvel no domicílio
do comprador;

IV -:- contribuição ao Fundo" de Assis
tência Habitacional- FUNDHAB;

V - existência de um único financiamen
to do SFH, desde que o imóvel já possuído se
encontre em localidade distinta e que o contra
to original conte com cobertura do FCVS.

.. Art. 5º O mutuário do SFH, que tenha
firmado contrato até 14 de março de 1990,
com cobertura de eventuais saldos devedo
res residuais pelo FCVS, poderá, a qual
quer tempo, liquidar antecipadamente sua
dívida, mediante o pagamento de valor cor
respondente a:

I - contratos firmados até 31 de de
zembro de 1986: 50% (cinqüenta por cento)
do saldo devedor contábil da operação,
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atualizado pro rata die da data do último rea
juste até a data da liquidação;

11 - contratos firmados- de 1º de janeiro
de 1987 até 31 de dezembro de 1987: 60%
(sessenta por cento) do saldo d~vedor con
tábil da operação atualizado pro rata die da
data do último reajuste até a data da liquidação; e

111 - contratos firmados de 12 de ja
neiro de 1988 até 14 de março de 1990:
70% (setenta por cento) do saldo devedor
cOf'ltábil da operação, atualizado pro rata
die da data do IJltimo reajuste. até a data

.da liquidação.
§ 1º A critério do mutuário, a liquidação'

antecipada dos saldos devedores dos contra- .
tos firmados até 28 de fevereiro çJe 1986 po
derá ser efetivada, éittemativarnente, mediante
pagamento de rnontànte equivalente ao valor'
total das mensalidadeS vincendas.

Art. 7º Os abatimentos de que trata',
o art. 5º, excepciona(Jos os casos previs- .
tos no parágrafo único deste artigo,' se
rão suportados pelas instituições finan
ciadoras, em valores equivalentes a vinte.
por .cento do saldo devedor contábil,
atualizado na forma definitiva nesta lei',.
podendo ser diferidos em vinte' semes
tres. As parcelas remanescentes dos
abatimentos', de respo'nsabilidade do
FCVS, poderão, a critéri() das instituições
financiadoras, ser por estas suportadas.

Parágrafo único. Os abatimentos de'
que trata o art; 52, em contratos celebra
dos no período compreendido entre 12 de
março de 1986 até.·14 de: março de 1990,
inclusive, serão de responsabilidadeinte
gral do FCVS, podendo,' entretanto, a crité
rio das instituições., financiadoras, ser por
estas suportadas. . "I

Art. 21! As transferências qüé, à data Y;ia publi'
cação desta lei, tenham sido celebradas entre o mu
tuário e o novo adquirente, seminterveniência da
instituição financiadora, setão regularizadas \nos ter
mos desta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data 'de sua
publicação.

Art. 41! Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial o art. 15 da lei n.1! 8.004, de iA de
março de 1990.

Senado Federal, 22 de outubro de 1997. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal. .
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2003 1996 (SF) SuaSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 258).

2003 1996 (SF) SuaSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 10 DE ABRIL DE 1996.

09041996 (SF) SuaSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXADO OFICIO DO PRESIDENTE DO SENADO, SOLICITANDO
MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAS SOBRE A INCLUSÃO DA
MATERlA EM ORDEM DO DIA.

09 04 1996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)

ANEXADO OFICIO DO PRESIDENTE DA CAS'REFERENTE A INCLUSÃO
DA MATERlA EM ORDEM DO DIA.

10041996 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 25&).

10 04 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 323, DO SEN JADER BA.R.:ffALHO,
SOLICITANDO O ADIAMENTO DA VOTAÇÃO DO RQ. 258, A FIM DE
AGUARDAR INFORMAÇÓES SOLICITADAS ATRAVES DO
RQS 00322 1996, LIDO NO EXPEDIENTE DA PRESENTE SESSÃO.
DSF 11 04 PAG 60:52·E 6053.

11 04 1996 (SF) SUB,SEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI, NESTA DATA, COPIA DO RQS 322/96 A QUE SEREFERE
O RQS 323/96.

1605 1996 (SF) SuaSEC:COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXADO NOS TERMOS DO ART. 216, V, DO RlSF, COPIA DO
AV. 3751MF. DE 10/05/96, DO MINISTRO DA FAZENDA.,
ENCAMINHANDO COPIA DO OFICIO 109/96-P, ELABORADO PELA
CEF. EM RESPOSTA AOS QUESITOS CONSTANTES DO REQUERlMENTO.
APENSEt NESTA DATA, O PROCESSADÓ DO RQS 00322 1996.
DSF 1705 PAG 8207. .

1605 1996 (SF) SUBSEC. COORD:LEGI~LATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 23 DE,MAIO DE 1996 (RQ. 258).

2305 1996 (SF) pLENARIO (PLEN) .
INCLUSÃO OlIDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 258)

23 05 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O RQ.!258, DE~NDO A MATERlA SER
INCLUIDA EM ORDEM DO DIA opORTúNAMENTE.
DSF 24 05 PAG 8704.

2405 1996 (SF) SuaSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 27 DE JUNHO'OE 1996.

27 06 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃOTURNO UNICO, DEPENDENDO
DE PARECER (RQ. 258. DE 1996).

27 06 1996 (SF) PLENARlO (PLEN)
APRECIAÇÃO ADIADA, EM VIRTUDE DO!TERMINO DO PRAZO
REGIMENTAL DA SESSÃO.
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25071996 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE 1996.

05 08 1996 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 18 A 22, MINUTA DE PARECER APRESENTAOO
NACAS.

06081996 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO íTIJRNO UNICO, DEPENDENDO
DE PARECER (RQ. 258, DE 1996).

06 08 1996 (SF) PLENARIO (PLEN) \
PARECER ORAL DA CAS F_'\VORAVEL, COM EMENDA 1 - CAS QUE
APRESENTA, RELATOR SEN VALMIR CAMPELO, EM SUBSTITUIÇÃO,
DEVENDO A MATERIA FICAR SOBRE À MESA PELO PRAZO DE 05
(CINCO) DIAS UTEIS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS.
DSF 07 08 PAG 13546 A 13548.

15 08 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO, TENDO SIDO
APRESENTADA O1 (UMA) EMENDA DO SEN LUCIO ALCANTARA.

15 08 1996 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CASo PARA EXAME DA EMENDA.
DSF 1608 PAG 14122.

15 08 1996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AO GABINETE DO SEN VALMIR CAMPELO.

12 09 1996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN VALMIR CAMPELO, RELATOR DA MATERIA,
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A INCLUSÃO DA MATERIA EM ORDEM DO DIA.
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AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 939).
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ANEXEI AS FLS. 29 O OF. SF 1374, SOLICITANDO AO
PRESIDENTE DA CAS, MANIFESTAÇÃO NOS TERMOS DO PARAGRAFO
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08 10 1996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENAMINHADO AO SCP COM DESTINO A SSCLS. COM OF. DO
PRESIDENTE MENIFESTANDO-SE SOBRE A INCLUSÃO DO PROIETO NA
ORDEM DO DIA.

09101996 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RQ. 939).

09101996 (SF) PLENARIO (PLEN)
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A INCLUSÃO DA MATERIA EM ORDEM DO DIA.

09101996 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 939, DEVENDO A MATERIA SER
INCLUIDA EM ORDEM DO DIA OPORTUNAMENTE.
DSF 1010 PAG 16745.

1010 1996 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA0 DIA 22 DE OUTUBRO DE 1996.

22 10 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO, DEPENDENDO
DE PAREGER.SOBRE A EMENDA DE PLENARIO.

22101996 (SF) PLENARIO (PLEN)
PARECER ORAL DA CAS FAVORAVEL A EMENDA 2-PLEN, NOS
TERMOS DE SUBEMENDA, CONSOLIDANDO O SEU PARECER NA FORMA
DO SUBSTITUTIVO QUE OFERECE. RELATOR SEN'VALMIR CAMPELO.
EM SUBSTITUIÇÃO.

22101996 (SF) PLENARIO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA, APOS USAR DA PALAVRA O SEN JULIO
CAMPOS.

22101996 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 1000, DO SEN FRANCELINQ
PEREIRA, SOLICITANDO PREFERENCIA PARA VOTAÇÃO DO
SUBSTITUTIVO.

2210 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O SUBSTITUTIVO, FICANDO PREJUDICADOS
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22 10 1996 (SF) MESA DIRETORA
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VENCIDO PARA0 TURNO SUPLEMENTAR, RELATOR SE NEY
SUASSUNA.
DSF 2410 PAG 17453 E 17454.

23 10 1996 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA pARA TURNO SUPLEMENTAR.

04 11 1996 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 19<)6.

20111996 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO SUPLEMENTAR, DO
SUBSTITUTIVO AO PROJETO.

20 11 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA.
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20 11 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA DAS EMENDAS 1 E 2 - PLEN, DE AUTORIA DO SEN
LUCIO ALCANTARA.

20 11 1996 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CASo PARA EXAME DAS EMENDAS.
DSF 21 11 PAG 18676 A 18678.

04 07 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN VALMIR CAMPELO. COM RELATORIO,
OPINANDO PELA REJEIÇÃO DAS EMENDAS DE PLENARIO 001 E
002.

0707 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (cAs)
ENCAMINHADO AO SACP" ATENDENDO SOLICr;tÀçÃO DA SSCLS.

0707 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS, ATENDENDO A REQUERIMENTO DE INCLUSÃO
EM ORDEM DO DIA.

0707 1997 (SF) SuaSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO EM 07 DE JULHO DE 1997.

1208 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA RQ. 558. DO SEN JULIO CAMPOS. SOLICITANDO A
INCLUSÃO DA MATERIA EM ORDEM DO DIA, APOS MANIFESTAÇÃO
DO PRESIDENTE DA CASo NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO
ART. 255 DO REGIMENTO INTERNO.
DSF 13 08 PAG 16097.

1208 1997 (SF) SuaSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 558).

1208 1997 (SF) SuaSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 12 DE AGOSTO DE'1997.

14 081997 (SF) SuaSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI O OF. SF 833, DE 1997, ATRAVES DO QUAL O
PRESIDENTE DO SENADO SOLICITA QUE O PRESIDENTE DA CA,S
SUBMETA A MATERIA A DELmERAçÃO DA COMISSÃO, TENDO-EM
VISTA JA SE ENCONTRAR INSTRUIDA.

14 08 1997 (SF) SuaSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AO SACP. COM DESTINO A CASo '

14081997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES;
ENCAMINHADO A CA~, COM OFICIO DO PRESIDENTE DO SENADO,
SOLICITANDO A APRECIAÇÃO DA MATERIA.

27081997 (SF) COMISSÃO DE A~SUNTOS SOCIAIS (CAS)
PARECER, SEN VALMIR CAMPELO, CONTRARIO AS EMENDAS DE

"o

PLENARIO OFERECIDAS A REDAÇÃO DO VENCIDO, PARA0 TURNO
SUPLEMENTAR. DO SUBSTITUTIVÓDQ PLS 00982 1995.

2908 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÓE'S PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.
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0109 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 01 DE SETEMBRO DE 1997

12 09 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEI11JRA PARECER 483 - CASo
DSF 13 09 P.AG 18684 E 18685.

12091997 (SF) SUBSr:C. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

29091997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVl\ (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 21 DE OUTUBRqJ)E 1997.

2110 1997 (SF) PLENARIO (PLEN) .
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO:roRNO SUPLEMENTAR, DO .
SUBSTITUTIVO AO PROJETO.

2110 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O SUBSTITUTIVO E REJEITADAS AS EMENDAS
1 E 2 - PLEN. FICANDO PREJUDICADO O RQ. 558.

2110 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.

DSF,22!0 PAG O?t:{' ~;
22 10 1997 A CAMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF NO.I L '7

PROJETO DE LEI DO SENADO N° ':;~ , DE 1995

Altera dispositi~'os da Lei
· ~o 8.004, de 14 de março de 1990,
qlle dispõe sobre transferência de
fillanciamento no âmbito do
·Sistema Financeiro ·de llabitação e
· dá olltras providêllcias.

(~ .~0 ~J(}:J )

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. la O parágrafo único do art. la e o art. 2° da Lei 8.004, de 14
de março de 1990, passam·a vigorar com a seguinte redação: '
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'~rt.10.~ .

Parágrafo llnico. A formalização de venda, promessa de venda,
cessão ou promessa de cessão relativa a imóvel gravado em favor de
instituiçoes financiadora do SFH dar-se-á em ato concomitante à tran.~rerência

do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da "instituição
financiadora, mediante a assunção, pelo novo mutuário, do saldo devedor
contábil da operação, observados os requisitos legais e regulamentares para o
financiamento da casa própria, vigentes no momento da transferência.

Art. 2° A transferência dar-se-á mediante simples 'substituição do
devedor, mantidas para o novo mutuário as mesmas condições -e enc~rgos do
contrato original, desde que se trate.. fie jin'anciamento destinado" à casa
própria. "

Art. 2° Esta lei entra em vigor na.data de. sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

É por dem~is sabido que atualmente as transações imobiliárias
vinculadas ao Sistema financeiro da Habitação não são real~adas formalmente
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Sala 4as Sessões, em

por temor aO.recálculo das prestações do financiamento. Nesta situação, as partes
contratantes não se legitimam a obter os beneficios assegurados pelo SFH, tais
como a cobertura do seguro de morte e invalidez permanente e (!) uso dos
depósitos do FGTS para amortização da díVida.

A norma legal, com a proliferação dos contratos de "gaveta", se
tomou inóçua. Mister se faz adaptar o agente financeiro e as partes contratantes à
nova realidade, até mesmo por questão de segurança.

Frise-se que não se vislumbra·qualquer prejuízo às partes uma vez
que o novo mutuário adquirente assume todas as dívidas e 'obrigações do .antigo
mutuário.

, Ànte o exposto, considerando~se o benefício!! social que advirá
com esta medida, conc1amamos os ilustres pares a aprovarem' o presente projeto.

r1/: ...1) :=

Senad~OCAMPOS
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PARECER N° 483, DE 1997

Outubro de 1997

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre as
Emendas de Plenário nSls 1 e 2, oferecidas em turno
suplementar ao substitutivo ao Projeto de Lei do
.Sendo nlI 82, de 1995, de autoria do Senador Júlio
Campos, que altera dispositivos da Lei n2 8.004, de
14 de março de 1990, que dispõe sobre transferên
cia de financiamento no âmbito do Sistema Rnancei
ro de Habitação e dá outras providências.

Relator: Senador Valmir Campelo

1- Relatório
O Projeto de Lei do Senado n2 82, de 1995, na

fonna do substitutivo (Parecer nº 551-CDIR), visa a
alterar alguns dispositivos da Lei n2 8.004, de 14 de
março de 1990, que dispõe sobre transferência de fi
nanciamento, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação - SFH.

No turno suplementar, foram apresentadas
duas emendas de plenário, objeto deste parecer: à
?e n2 1, que elimina disposições do parágrafo único,
.n fine, do art. 12 do projeto em apreciação; e a de
n2 2, que praticamente repete todos os dispositivos
do art. 22 do substitutivo e elimina o art. 3!! - porém
sem Q mencionar. Ambas, do ilustre Senador Lúcio
Alcântara.

li-Parecer

Louvável o esforço do autor das emendas em
buscar chegar a um diploma legal transparente e auto
aplicável. Creio, contudo, que o substitutivo apreciado
até agora pelo Senado, no seio de amplo e detido de
bate, consubstancia a maior adequação à matéria

Com efeito, não se deve criar mais encargos
aos cessionários que os atuais, pois constituirão óbi
ce à agilidade das transferências, à ampliação do
mercado receptivo para a produção de imóveis e ao
equilíbrio interno dos contratos. A crise atual, no
mercado imobiliário, é de demanda acolitada que é
pela secular incapacidade de pagar. Por isso, são
bem vind~.as facilidades à liquidação antecipada,
como a unificação do abatimento em 50%. Entendo
-1-

dever mariter-se, pois, a regera da Lei n2 8.004.
Convém recordar que a causa causaram da inadim
plênciÇl está'na debilidade da renda pessoal disponí
vel. Muitos fihanciamentos foram fundados em ·de::.
claração de renda familiar" irreal, como base de cál
culos dos encargos, ao longo do mútuo. A realidade
vem e sanciona o ·otimismo·. Por esta razão, enten
do ser de bom alvitre rigor.e prudência na concessão
de vantagens e benefícios que onerem indivíduos,
mas igualmente que inviabilizem o sistema.

Louváveis as enxertias que se fizeram, ao lon
go trâmite deste Projeto, procurando-se resguardar
das intempéries financeiras, mutuários e agentes
operadores do SFH. Tenho por mim ter contribuído
para aclarar dúvidas, precisar temor e tomar fácil a
aplicação, que se faz urgente; de princípios sanea
dores ao investimento imobiliário.

lU-Voto

Voto, pois, pela manutenção do texto final do
Projeto de Lei do Senado n!! 82, de 1995, como ofe
recido ao tumo suplementar, e pela rejeição das
emendas de plenário n!! 1 e 2.

Sala das Reuniões, 27 de agosto de 1997.
Ademir Andrade, Presidente - Valmir Cam

peio, Relator - Bello Parga - Gilvam Bo~s - Os
mar Dias - Abdias Nascimento - sebastião Ro
cha - Jonas Pinheiro - Leomar Quintanilha - Be
nedita da Silva - Romeu Tuma - Marluce Pinto 
Waldeck Omelas - Casildo Maldaner - Albino
Boaventura.

DOCUMENTOS, ANEXADOS NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO

DO REGIMENTO INTERNO

REQUERIMENTO N2 558, DE 1997

Inclua-se em Ordem do Dia, após manifesta
ção do Presidente da CAS, nos termos do parágrafo
único do art. 255, do RISF.

Em 12-8-97.
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Inclusão em Ordem do Dia de' Pro
posi~o com prazo esgotado na Comis
são a que estava distribuída.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 172, inciso I, do regimento

Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do
PLS nº 82195, que -Altera dispositivos da Lei n2

8.004, de 14 de março de 1990, que dispõe sobre
transferência de financiamento no âmbito do Siste
ma Financeiro de Habitação, e dá outras providên
cias-, cujo prazo na Comissão de Assuntos Sociais
já se encontra esgotado.

Sala das Sessões, Senaaor Júlio Campos,
PFL-MT.

OF. SF1833197
Em 14 de agosto de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi apresen

tado o Requerimento nº 558, de 1997-(fls. 51), atra
vés do qual o Senador Júlio Campos solicita, nos
termos do aI"(. 112, I, do Regimento Interno, a inclu
são em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
nlZ 82, de 1&95, de sua autoria, que altera dispositi
vos da Lei n2 8.004, de 14 de março de 1990, que
dispõe sobre transferência de financiamento no âm
bito do Sistema Financeiro de Habitação e dá outras
providências, cuja minuta de parecer sobre as emen
das apresentadas no turno suplementar (fls. 49-50)
aguarda apreciação dpssa Comissão.

Não obstante o que dispõe o parágrafo único
do art. 255 do Regimento Interno, tendo em. vistA
que a proposição já está instruída, çom relatório en
caminhado por seu relator para inclusão·em pauta
dessa Comissão, encareço a V. ex- submeter o refe
rido relatótio a esse órgão téCnico, a fim de ser pos
teriormente apreciado pelo Plenário devidamente
instruído com seu parecer.

Atenciosamente, - Senador Antonio carl"~

Magalhães, Presidente.
Publicado no DWio do lSeIWio Federal. de 13.09.97

PARECER N! 551, DE 1996
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido, para O turno
suplementar, do ~ubstitutivo ao Projeto
de Leidq senado 112 82, de 1995.

A Comi~o Diretora apresenta a redação do
vencido, .para o' turno suplementar, do Substitutivo
ao Projeto de I..,ei do Senado nlZ 82, de 1995, que al
tera dispositivos da Lei nlZ 8.004, de 14 de março de
1990, que dispõe sobre transferência de financia-

menta no âmbito do Sistema. Financeira de Habita
ção e dá outras providências.

sala de Reuniões da Comissão, 23 de outubro
de 1996. - Júlio campos, Presidente - Ney Suas
suna, Relator - Levy Dias - Antonio Carlos Vala
~']res.

ANEXO AO PARECER NlZ 551;DE 1996

Altera disposit~os da Lei n!l 8.004,
de 14 de março de 1990, que dispõe so
bre transferência de financiamento no
âmbito do Sistema Rnanceiro de Habita
ção e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1lZ O artigo 1lZ, parágrafo único, e os artigos

22, 3 lZ 5 lZ, § 12, e 7!Z da Lei nlZ 8.004, de 14 de março
de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

-Art. 1lZ .
Parágrafo único. A fonnalização de

venda, promessa de vend~, cessão ou pro
messa de cessão, relativa a imóvel gravado
em favor de instituições financiadoras do
SFH dar-se-á em ato concomitante à trans
ferência do financiamento respectivo, com a
interveniência obrigatória da instituição fi
nanciadora, !J1ediante a assunção, pelo no
adquirente, do saldo devedor contábil da
operação, o~rvados os requisitos legais e
regulamentares . para o financiarr.ento da
casa própria vigente no momento da transfe
rência

Art. 22 A transferência dar-se-á me
diante simples substituição do devedor
mantidas para o novo adquirente as mes:
mas condições do contrato ir;icial, observa
dos os seguintes requ.is.õtcs:

I - o valor ,do encargo mensal para o
n?vo adquirente; será atualizado pro rata
dle a contar do. dia primeiro do mês do últi
mo reajustamento desse eneafgo até a data
da formalização' da transferência com base
no índice de atualização das contas de pou
pança mantidas no Sistema. Brasileiro de
Poupança ~ Empréstimo - SBPE, e acresci
do de uma quinta parte do valor atualizado
do encargo;

11 - pagamento, pelo novo adquirente,
de taxa de 1% (um por cento) sobre o valor
do saldo devedor contábil,. apurado na data
da forrnaJização da transferência.
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§ 1li Nos contratos em que haja cláusu
la de cobertura de eventuais saldos devedo
res residuais pelo Fundo de Compensação
de Variações salariais - FCVS, o adquirente
pagará a esse fundo a contribuição de 1%
(um por cento), calculada, sobre o saldo de
vedor contábil, apurado na data da fonnali
zação da transferência.

§ 2l! Nos contratos com plano de rea
justamento das prestações vinculado ao pIa
no de equivalência salarial, instituído pelo

Decreto-Iei n2 2.164, de 19 de setembro de
1984, o enquadramento na categoria profis
sional do novo adquirente dar-se-á na data
da assinatura do novo contrato.

§ 32 O reajuste das prestações para o
novo adquirente pertencente à categoria
sem data-base determinada ou que exerça
atMdade sem vínculo empregatício, será
efetuado com base no maior índice definido
pela Política Salarial, para as categorias
com data-base no mês de maio ou, quando
inexistente pelo mesmo índice adotado para
atualização do saldo devedor.

Art. 32 Nas transferências de que trata
o artigo anterior, as instituições financiado
ras ficam dispensadas da observância das
seguintes exigências:

I - limite máximo de financiamento,
desde que não haja desembolso adicional
de recursos;

11 - limite máximo de preço de venda
ou de avaliação do imóvel objeto da transfe
rência;

111 - localização do imóvel no domicílio
do comprador,

IV - contribuição ao Fundo de Assis
tência Habitacional- FUNDHAB;

V - existência de um único financiamen
to do SFH, desde que o imóvel já possuído se
encontra em localidade distinta e que o con
trato original conte com cobertura do FCVS.

Art. 52 O mutuário do SFH, que tenha fir
mado contrato até 14 de março de 1990, com
cobertura de eventuais saldos devedores resi
duais pelo FCVS, poderá, a qualquer tempo,
liquidar ailtecipadamente sua dívida, mediante
o pagamento do valor correspondente a:

I - contratos firmados até 31 de de
zembro de 1986: 500/0 (cinqüenta por cento)

do saldo devedor contábil da operação,
atualizado'pro rata die da datá do último
reajuste até a data da liq~idação;

11 - contratos firmados de 1li de janeiro
de 1987 até 31 de dezembro de 1987: 600/0
(sessenta por cento) do saldo devedor con
tábil da operação, atualizado pro rata die da
data do último reajuste até a data da Iiqüida
ção,e

111 - cqntratos firmados de 12 de janeiro
de 1988 até 14 de março de 1990: 700A, (se
tenta por cento) do saldo devedOr contábil
da o~raçãQ.,atualizado pro rata die da data
do último ieajuste até a data da liqüidação.

§ 12 A critério do mutuário, a liqüidação
antecipada 'dos saldos devedores dos con
tratos fi~dos.até28 de fevereiro de 1986
poderá set efetivada, alternativamente me
diante paQame01:0 de montante eqUMdente
ao valor total das mensalidades vincendas.

Art. 79- Os abatimentos de que trata o
art. 52, excepçionados os casos previstos no
parágrafo único deste artigo, serão sUPQrta
dos pelas i~ições financiadoras, em va
lores equivalentes a vinte por cento do saldo
devedor contábil, atualizado na fonna defini
da nesta Lei, podendo ser diferidos emvime
semestres.· As .parcelas remanescentes dos
abatimentos, de responsabilidade do FCVS,
poderão, a critério das.i~ições financia
deras, ser por estas suportadas.

Parágrafo único. Os abatimentos de
que trata o arte 52,.em coQtratos celebrados
no período çompreendido entre 12 de março
de 1986 até 14 de março de 1990, inctusive,
S'::T::.\O de responsabilidade integral do FCVS,
podendo, entretanto, a critério das instituiçõ
es financiaqoras, ~r por estas suportadás.·

Art. 2i As transferências que, à data da publi
cação desta Lei~ tenham sido celebradas entre o
mutuário e o novO adquirente, sem interveniência da
instituição financiadora, serão regularizadas nos ter
mos desta Lei.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. .

Art. 42 Flevogam-se as ,disposições em contrá- .
rio, em especial o árt 15 da ,Lei n52 8.004, de 14 de
março de 1990.

Publicado DO Diirio do 8eaado FecIeraI, em 24.10.96
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Do Sr. Deputado Michel Temer, Presidente da Do Sr. Deputado Hugo Biehl, Presidente da
Câmara dos Deputados, nos seguintes Termos: Comissão de Agricultura e Polític~ Rural, nos se-

SGMIP
I! guintes termos:n.. 104.9

Ofício n.1! 1.144/97
Brasília, 23 ele outubro de 1997

Senhor Deputado,

Faço retomar às mãos do eminente colega a
Proposta de Emenda à Constituição de autoria de Vos
sa Excelência, que "Suprime a 'expressão "nacional
mente unificado", constante do inciso IV do art. 7º da
Constituição", por não conter número mínimo ele assi
naturas indicado no inciso I, artigo 201, do Regimento
Intemo.

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

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

SGMP/n.1! 1071

Brasília, 23 de outubro de 1997
Senhor Deputado,

Faço retomar às mãos do eminente colega a
Proposta de Emenda à Constituição de autoria de
Vossa Excelência, que "Altera o inciso XXIII do art.
52 da Constituição Federal", por não conter número
mínimo ele assinaturas indicado no inciso I, artigo
201, do Regimento Interno.'

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

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

SGMIP n.1! 1072

Brasília, 23 ele outubro de 1997
Senhor Deputado,

Faço rétomar às mãos do eminente colega a
Proposta de Emenda à Constituição de autoria de
Vossa ExcelêFlcia" que "Acrescenta artigo ao Ato
das Disposições Cor.stitucionais Transitórias", por
não conter número mínimo de assinaturas indica
do no inciso I, artigo 201, do Regimento Interno.

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

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

Brasília, 6 de outubro de 1997
Senhor Presidente,

CQmunico' a Vossa Excelência, para os fins
previstos no art. 132, § 21!, da Regimento Interno da
Câmara das Deputados, que em reunião ordinária
realizada no dia 12-10-97, esta Comissão rejeitou,
contra oi:rvotos dos Deputados Luiz Mainardi, Alcides
Modestol Geraldo Pastanae Adão Pretto, o Projeto de
lei n.º 2.137/96 - do Sr. Aldo Arantes - que"Acrescen
ta parágrafo ao artigo SI! da ~ei n.2 8.629; de 25 de fe
vereiro de 1993, que dispõe ~obre a regulamentação
dos dispositivos constitucionàis relativos à reforma
agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII, da Consti
tuição Federal", e seu apenso, de n.º 2.992/97.

Respeitosamente, - Deputado Hugo Biehi,
Presidente.

Do Sr. DeputaC:o Maluly Netto, Presidente
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, nos seguinte termos:

Of. CCTCI-P/236/97

Brasília, 15 ele outubro de 1997

Senhor p;residente,

Com minhas saudações, solicito a V. Ex.!! provi
dências no sentido de encaminhar ao Ministério das
Comunicações (Secretaria de ServÇos de Çorn.Jnicações),
os comentários e sugestões dessa Comissão ao
"-Regulamento dos Serviço$ de repetição e de re
transmissão de televisão, Ancilares ao Serviço de Ra
diodifusão de sons e imagens", 'que ora anexamos.

Antecipadamente grato sou,

Atenciosamente, - Dep,utado Maluly Netto.
Presidente.

Recebo como Indicação. Numere-se e
encaminhe-se.

Em 23-10-97. - Michel Temer, Presiden-
te.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E 'TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

INDICAÇÃO N.21049197

Brasília, 14 de outubro ele 1997

À Secretaria de Serviços de'Comunicações
Ministério das Comunicações
Brasília-DF
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Brasília, 2~ de setembro de 1997
Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício do Deputado Adhemar de
Barros Filho, solicito a V. Ex.a, nos temos do art. 41,

Bra~íIia, 24 de setembro de 1997
Em atenção ao requerimento do Dep. Hélio Bicudo,

solicito a V. Ex.1, nos tenros do art. 41, XX, do Regimen
to Interno, o envio do PL 1120195, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de banheiros públicos na
rede bancária", à Comissão de Finanças e Tributação.

Certo de cbntar com habitual atenção de
V. Ex.~ renovo protesto de estima e consideração. 
Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

\ .
Revejo, nos termos do art: 141 do RICD, o des-

pacho aposto ao PL n.2 1.120/95, para incluir a CFT,
que deverá manifestar-se quanto ao mérito e à ade
quação .financeira e orçamentária. Oficie-se à Co
missão requerente.

Em 23-10-97. - Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO N.i, DE 1997
(Do Sr. Hélio Bicudo)

Requer audiência ~ Comissão de
Finanças e Tributação sobre o Projeto de
Lei n.2 1120-A, de 1995, de autoria:do Sr.
Marquinho Chedid.

SenhoF. Presidente: ,

O Projeto de Lei em epígrafe, que se encon
tra nesta Comissão, aguardando enJrar em pauta
para discussão e votação final, pretende obrigar
todas as agênCias bancárias do País a instalar,
para atendimento aos usuários, banheiros masculi
no e feminino; que garantam o acesso e uso' aos
deficientes físicos~

Uma vez qu~ a eventual aprovação de tal pro
posição imporá 'consideraveis despesas a todél$ as
instituições bancárias do País, principalmente as que
têm ~ior núrJ.19rO de agências, afetando inclusive o
Banco do Brasil S.A:, a Caixa Econômica Federal, e
os bancos e caixas econômicas estaduais, o deputa
do abaixo assiryldo requer a V. Ex.· que, de confor
midade com o art. 32, IX, (a) e (h), bem como com o
art. 139, li, (b), ,do Regimento Interno desta Câmara,
seja ouvida a, Comissão ~é. Finanças e Tributação
quanto &.0 mé,rito e à compatibilidade de ádequação
orçamentária do referido Proj~to de Lei.

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1997. 
Deputado Hélio Bicudo; PT/SP.

Ofício-P n.2428197

A respeito da proposta do "Regulamento dos Ofício-P n.º 427/97
Serviços de Repetição e de Retransmissão de Te'-
levisão, Ancilares ao Serviço de' Radiodifusão de
Sons e Imagens", submetida a comentários públi
cos, através da Portaria n.º 40, de 15-9-97, publi
cado do Diário Oficial da União de 16-9-97, apre
sentamos nossos comentários e sugestões, a se
guir:

1º) Incluir no Art. 26, parágrafo único com a se
guinte redação:

"Art. 26 .

Brasília, 26 de setembro de 1997
Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n.º
2.452196, apreciado por este Órgão Técnico em 25
de setembro do corrente ano.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente.

Parágrafo único. O disposto neste arti
go não se aplica às retransmissoras de tele
visão situadas em regiões de fronteiras de
desenvolvimento do País, objeto do Decreto
n.296.291, de 11-07-88.

A criação das chamadas "Retrans
missoras da Amazônia Legal"; através do
Decreto n.2 96.291, objetivou propiciar
atrativos para levar os sinais de televisão
a região abrangida pela "Amazônia Legal",
cujas extensões são continentais e não
fosse os incentivos permitindo inserções
locais de programação, definidas nas alí
quotas "f" e "g" do citado Decreto, fatal
mente a maioria, ou melhor, a quase totali
dade das cidades daquela Região, não es
tariam, até hoje, recebendo os sinais da te
levisão.

Não tem qualquer sentido, eliminar-se os in
centivos para a "Amazônia Legal", caso contrário,
seguramente, as retransmissoras cessarão seus
serviços, prejudicando a população que se verá pri
vada de ter acesso às transmissões de televisão. 
Deputado Maluly Netto, Presidente.

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

Df. N.2 422-P/97-CCJR



Ex.m~ .Sr. Presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação Dep. Henrique Alves.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aloysio Nunes Ferreira)

Requer que seja ouvida a Comissão
de.. :Seguridade Soçial e Familia sobre o
Pro~to de Lei n.2 '1.209, de 1995, que
"dispõe sobre a obrigatoriedade de que
conste nas embalage"s as informações
que ~pecifica."

SenhôrPresidE-Jnte:

Requeiro a V. Ex.!!, nos termos do art. 140,
do Regimento Interno desta Casa, que seja enca
minhado pedido à Presidência da Câmara Federal,
para que seja ouvida~ a Comissão de Seguridade

Brasília, 6 de outubro de 1997

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimentq do Dep. Aloysio
Nunes Ferreira, solicito a V.Ex.a/nos tennos do art.
41, XX, do Regimento Interno, o envio do PL n.I!
1209/95, que Rdispõe sobre a o~rigatoriedade de
que conste nas embalagens dos produtos fannacêu
ticos as informações qu~ especifica,K, à Comissão de
Seguridade Social e Família.

Certo de contar com habitual atenção de
V.Ex.a renovo protesto de estima e consideração.
_. Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.

Defiro. Revejo, nos tennos do art. 141
do RICO, o despacho aposto ao Pl nº
1.209/95, para incluir a Comissão de SEguri
dad,e Social'e Família. Oficie-se à Comissão
requer~nte.

Em 23-10-97. - Michel Temer,
Presidente.
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XX, do Regimento Interno, o envio do PL nl! relacionadas, apreciadas por este Órgão Técnico em
3173/97, que ~.dis~e".s.obre os doc'umentos produzi- 11! de outubro do corrente ano.
dos e os' arquivados em meio eletrônico e dá outras ,_ Emendas do senado ao Projeto de lei n.º
providênciasR, à-Comissão de Ciência e Tecnologia, 3.849-C/93,
Comunicação e Informática.

- Projeto de Decreto legislativo n.1! 475/97,
Certo de contar com habitual atenção de

V. Ex.- renovo protesto de estima e consideração. - - Consulta n.Q 12/97, Ofícios STF n.~ 1.093/95
Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente. e $47/96.

Revejo, nos termos do art. 141 do Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce-
RICO, o despacho aposto ao PL n.1! lência protestos de elevada estima e distinta consi-
3.173/97, para incluir·CCTCI. Oficie-se à Co- deração. - Deputado Henrique Eduardo Alves,
missão requerente. Presidente.

Em 23-10-97. - Michel Temer, Presi- Ofício-P n.º 441/97
dente.

PROJETO DE LEI N.2 3.173, DE 1997

Dispõe sobre os documentos produ
zidos e os arquivados em meio eletrônico
e dá outras providências.

Senhor Presidente,

Solicito a V. Ex.' seja requerido ao Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados, na forma
do art. 140 do Regimento Interno, a manifestação
prévia da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, sobre a proposição, cujo
objeto tem relação com a matéria de competência
do referido Colegiado Técnico, a. teor do que dis
põe o art. 32, li, -eR, do Estatuto; Básico desta
Casa.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 1997. 
Deputado Adhemar de Barros Filho, Relator.

Of. N.I! 438-P/97 - CCJR

Brasília, 6 de outubro de 1997

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao art. 58 do Regimento Intemo, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 11! de outubro do corrente
ano, dos Projetos de Lei n.l!s 1.207-B/91, 2.417/91 e
3.280/97.

Solicito a VosSa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto·e parecer a ele oferecido.

Cordialmente, - Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.

OF. N.Q 439-P/97 - CCJR

Brasília, 6 de outubro de 1997.
Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, as proposições abaixo
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Social e Família, sobre o Projeto de Lei 1.209, de
1995.

A Comissão de Defesa do Consumidor já se
manifestou a propósito. Conviria, antes da manifes
tação da CCJR, que a Comissão de Seguridade So
cial e Família se manifestasse sobre a proposição,
haja a vista o seu conteúdo: embalagem de medica
mentos (art. 32, XI, "i", do Regimento Intemo da
Casa.)

Sala da Comissão, 24 de junho de 1997. 
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Relator.

Oficio-P n.º 446/97

Brasília, 14 de outubro de 1997.

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento do Dep. Djalma
de Almeida César, solicito a V. Ex.-, nos termos do
art. 41, :XX, do Regimento Intemo, o envio do PL n.º
2281/96, que "dispõe sobre a comercialização de
preservativos masculinos de látex de borracha", à
Comissão de Seguridade Social e Família.

Certo de contar com habitual atenção de
V. Ex.!! renovo protesto de estima e considera
ção. - Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente.

Revejo o despacho de distribuição
aposto ao PL n.º 2.281/96, para incluir a
CSSF, que deverá manifestar-se após a
CEIC. OfICie-se à Comissão requerente.

Em 23-10-97. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Seputado Rubem Medina, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes termos:

Ofício-Pres. n.º 207/97

Brasília, 6 de agosto de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Intemo, a
apreciação por este Orgão Técnico, do Projeto de
Lei n.º 3.259, de 1992.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício-Pres. n.º 212/97

Brasília, 6 de agosto de 1997
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no art. 58 do Regimento Intemo, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n.º 4.541-A, de 1994.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício-Pr$S'. n.ll 222/97

Brasília, 6 de agosto de 1997

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto, no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por,.este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n.º 1.526, de 1996.

SoliCito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício n.º 233/97

Brasília, 24 de setembro de 1997.

Senhor Presidente,'

Nos termos regimentais, requeiro a V. Ex.!! a in
clusão, no despacho da Mesa, da distribuição do Pro
jeto de Lei n.lI 942195 - do Si'. Ricardo Izar, que "altera
o artigo 42 da Lei n.ll 6.435, de 15 de julho de 1977",
que "dispõe sobre as entidades de previdência priva
da, e dá outras providências", à Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, uma vez que a matéria se
insere no car:npo temático desta Comissão, definido no
artigo 32, inciso VI do Regimento Intemo.

Atenciosamente, - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Revejo nos termos do art. 141 do RICO,
o despacho de distribuição dada ao PL nll

942195, para determinar a inclusão da CEIC,
que deverá se manisfetar antes da CCJR.
Oficie-se à Comissão requerente.

Em 23-10-97. - Michel Temer,
Presidente.

Ofício n.º 237/97

Brasília, 24 de setembro de 1997

Senhor Presidente

Nos termos do art. 24, inciso V, do Regimento
Interno, encaminho à apreciação dessa Mesa reque
rimento de informações (cópia em anexo), proposto



Brasíliá, 1º de outubro de 1997

Senhor Presidente,
Solicito de Vossa Excelêrl<?ia, nos. termos regi

mentais, providências no sentido .de ser o Projeto de
Lei n.!! 3.050/97, do Sr. Padre Roque, que "Acres
centa dois parágrafos ao 'art. 30 da, Lei n.!! 9.394, de
20 de dezembro de 1900, que estabelece as Diretri
zes e Bases da EducaÇão Nacional~, apensado ao
Projeto de Lei n.º 2.8641~7, do Sr. Paulo Paim, que
"Dispõe sobre a assistência gratuita aos filhos e de
pendentes dos t~balhadores urbanos e rurais desde
o nascimento até seis anos de idade, em creches e
pré-escolas", por tratarem de matérias análogas.

Deputado Severiano Alves, Presidente.

Defiro. Apénse-se o Projeto de Lei n.º
3.050/97 ao Projeto de Lei n.º 2.864/97, nos
termos regimentais. Oficie-se à Comissão
Requerente.

Brasília, 30 de setembro de 1997

Senhor Presidente,
Solicito de Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, providências no sentido de ser o Projeto de.
l;ei n.!! 3.266/97, do Sr. Betinho Rosado, que "Altera
o art. 16 da Lei n.º 5.540, de 28 de novembro de
1968, relativo ao processo de escolha de dirigentes
de instituições de ensino superior" apensado ao ,Proje
to de Lei n.º 2.867/97, do Sr: Feu Rosa, que "Altera a
Lei n.2 9.192, de 21 de dezembro de 1995, que Altera
dispositivos da Lei n.!! 5.540, çfe 28 de novembro de
1968, que regulamentam ôprocesso de escolha dos
dirigentes universitários", por tratarem de matérias
análogas. - Deputado Severiano Alves, Presidente.

Defiro. Apense-se o PL n.!! 3.266/97
ao PL n.!! 2.867/97. Oficie-se à Comissão re
Ç1uerente.

Em 23-1'0-97. - Michel Temer,
Presidente.

Ofício n.º P-235/97

Ao projeto foram apensados outros, tanto na
legislatura passada como na atual, ao meu juízo in
justificadamente, visto que cada iniciativa do gênero
tem merecido tramitação própria na Câmara dos
Deputados.

Em 1992, a então deputada Roseana Sarney
apresentou parecer sobre o projeto original e os que
até aquela data haviam sido apensados ao mesmo,
opinando pela aprovação, na fOrma de substitutivo
que ofereceu à consideração desta Comissão.

O parecer não chegou a ser apreciado na le
gislatura passada.

Há pouco tempo fui designado Relator da matéria.
A Comissão de Economia, Indústria e Comér

cio vem. reiteradamente, rejeitando propostas de ini
ciativa de parlamentares, visando à implantação de
áreas de livre comércio.

No caso presente, o primeiro projeto - ao qual
os demais foram apensados - é de iniciativa do Po
der Executivo.

No entanto, a exposição de motivos que o em
basa não apresenta informações suficientes para
sua aprovação.

Isto posto, requeiro. com fundamento no art.
24, V, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos que, após ouvido o plenário desta Comissão,

Recebo como Requerimento de Infor
mação, nos termos do art. 115, I, e 116, 11,
"A" do RICO. Numere-se e encaminhe-se ao
Senhor Primeiro Vice-Presidente.

Em 23-10-97. - Michel Temer,
Presidente.

REQUERIMENTO I;lE INFORMAÇÕES N.S! 2.936197

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio.

O Poder Executivo, quando da gestão do Presi
dente José Sarney, encaminhou, através de mensagem
228190, projeto de lei, que tomou o n.º 4.792/90, visando
a criar área de livre comércio no município de Oiapoque,
Estado do Amapá, e dando outras providências.

A exposição de motivos é sucinta e sem uma
justificativa aprofundada sobre as razões que origi
naram a iniciativa.
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pelo Deputado Odacir Klein, aprovado unanimemen- seja, através da Mesa, requeridas, ao Ministro-Chefe da
te por esta Comissão, na reunião dó dia 24-09-97. casa Civil, infonnações mais detalhadas sobre os refle-

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência xos econômicos e sociais da aprovação da matéria, para
meus protestos de elevada consideração e estima. que a mesma possa ser devidamente analisada.

Atenciosamente, - Deputado Rubem Medina, Sala da Comissão, -, Odacir Klein, Deputado
Presidente. Federal.

Do Sr. Deputado Severiano Alves, Presiden
te da Comissão de Educação, Cultura, e Desporto,
nos seguintes termos:

Ofício n.º P-226/97
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Em 23-10-97. - Michel Temer,
Presidente.

Ofício n.2 P-237/97

Brasília, 7 de outubro de 1997

senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no artigo 58 do Regimento Intemo, a
rejeição do Projeto de Lei n.2 3.110/97, do Sr. Leôni-.
das Cristino, que "dispõe sobre a criação da Cader
neta Escolar", para publicação da referida proposi
ção e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado 8everiano Alves,
Presidente.

Of. P-n.2 132197

Brasília, 30 de setembro de 1997

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais e atendendo pedido do
relator, Deputado Eujácio Simões, solicito a V. Ex.·
que o PL n.2 1.045/95, do Senhor Leonel Pavan, que
"permite a dedução das despesas de aluguel no cál
culo do Imposto de Renda", sejÇl apensado ao PL n.º
379/95, do Senhor Laire Rosado, que "permite dedu
zir da base de cálculo do Imposto de Renda da pes
soa física as despesas com aluguel da residência do
contribuinte", por versarem matéria análoga.

Cordiais Saudações. - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente,

Defiro. Apense-se o Projeto de Lei n.2

1.045/95 ao Projeto de Lei n.2 379/95, nos
termos regimentais. Oficie-se à Comissão
Requerente.

Em 23-10-97. - Michel Temer, Presidente.

Of. P-n.º 133197

Brasília, 12 de outubro de 1997

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

art. 54, 11 do Regimento Intemo, que esta Comissão
concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei n.1! 734/95, do Sr. Jarbas Lima.

Cordiais Saudações. - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.
Of. P-134/97

Brasília, 8 de outubro de 1997

Senhor Presidente,

Comunico a V. Ex.· para os fins previstos no
art. 54, 11 do Regimento Interno, que esta Comissão

concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei n.2 1.179/95, do Sr. Osvaldo Biolchi.

Cordiais Saudações. - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.
Of. P-n.2 135/97

Brasília, 1I! de outubro de 1997

Senhor Presidente,

Comunico a V. Ex.!!, para os fins previstos no
art. 133, do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela não implicação da matéria, com au
mento ou diminuição de receita ou despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição,
do Projeto de ~É!i n.2 2.301/96, do Sr. João Cóser.

\ ,
Cordiais '$audações, - Deputado Luiz Carlos

Hauly, Presidente.

Of. P-n.2 137/97

arasília, 8 de outubro de 1997

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais e atendendo pedido do
relator, DeputadO:Osório Adriano, cópia anexa, soli
cito a V. Ex.· que os PL n.l!s 3.286/97, do Sr. Feu
Rosa, e 3.506197, do Sr. João Pizzolatti, sejam
apensados ao PL n.1! 3.237/97, do Sr. Valdir Colatto,
por versarem matéria aná!oga.

Cordiais Saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

Defiro, nos termos do art. 142 do
RICD, apensação dos Projetos de Lei n.%
3.286197 3.506197 ao Projeto de Lei n.2

3237/97. Oficie-se Comissãq requerente.
(

Em 23-10-97. - Michel Temer, Presidente.

Of. P-n.1! 138/97

Bras,ília, 8 de outubro de 1997

Senhor Presidente,

Comunico a V. Ex.!!, pára os fins previstos no art.
54, 11 do Regimento Intemo, que esta Comissão con
cluiu pela inaooquação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei n.2\1~706196, do Sr. Jorge Anders.

Cordiais Saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.
Of. P-n.1! 139/97

Brasília, 8 de outubro de 1997

Senhor:Presidente,
Comunico a V.:~.lI, pafa; os fins previstos no art.

54, 11 do Regi~nto Interno, que esta·Comissão con-



Brasília, 8 de outubro de 1997

Senhor Presidente
\

Nos' termos do ~rt. 142 do Regimento Interno,
solicit€! a V. Ex.ª a apensação do Projeto de Lei n.!!
3.201i97 - do Sr. Nilton Bai~no - que "proíbe a utili
zação, em ,todo o território nacional, de metil-tércio
butil-éter (MTBE) como aditivo à gasolina automoti
va", ao Projeto de Lei n.!! 633-A/95 - da Sr.' Veda
Crusius - que "dá nova reda~o ao capLit do artigo
9º da Lei n.!! 8.723, de 28 de butubro de 1993, que
dispõe sobre a redução de emis$ão de poluentes por
veículos automotores e dá outras providências".

Na oportunidade, reitero a '.(. Ex.ª protestos de
consideração e apreço. - Deputado Flávio Derzi,
Presidente.

Defiro, nos termos do art. 142, c/c ano
24, li, g, ambos do RICD, a apensação do
PL n.º 3:~01/97 ao PL n.!! 633-A/95. Oficie
se à Comi.ssão requerente.

Em :213-10-97. - Mictlel Temer,
Presidente'~

COMISSÃO PE MINAS E ENERGIA

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Piauhylino)

Requer a apen~ção do Projeto de
Lei n.!! 3.201, de 1997, ao projeto de Lei
n.2 633-A,.de 1995.

Senhor Presidente:

Tendo a Comissão de Minas e Energia de
cidido, em sua reunião ordinária' de 1º de outu
bro de 1997, pela rejeição dos Projetos de Lei
n.ºs 633-A, de 1995, 1.009, ~e 1995, é 1.826, de
1996, que regulam 'a adição de metil-tércio-butil
éter (MTBE) à gasolina, materia:'idêntica'à trata
da no Projeto de Lei n.º 3.201', de ·1997, bem
êomo o fato de que os mesmos já· mereceram
prO"Ür1ciamento favorável à aprovação pela Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Arribien
te e Minorias, requeiro que. esta Presidência de
termine providências. nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Interno, no sentido de que o
Projeto de Lei n.º 3.201, de 1997; passe a ter tra
mitação conjunta com as referidas proposições.

Brasília, 14 de outubro de 1997

Senhor Presidente,

Tramita nesta Comissão, conforme despacho
da Mesa, o PL n.º 198-A/95, do Sr. Ivo Mainardi, que
"Altera a política agrícola vigente", para exame de
adequação financeira e orçamentária.

Entendendo ter havido equívoco na distribuição
da maténa solicito de V. Ex.ª revisão do referido des
pacho, para que esta Comissão possa se manifestar
não só quanto à adequação, mas, também, quanto ao
mérito, nos termos do alt. 32, IX;a, do R.1.

Cordiais Saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

Revejo, nos termos do art. 141 do
RICD, o despacho aposto ao PL n.º 198
A/95, para que a Comissão de Finanças e
Tributação aprecie a matéria, não só quanto
à adequação financeira e orçamentária,
mas, também, quanto ao mérito. Oficie-se à
Comissão requerente.

Em 23-10-97. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Flávio Derzi, Presidente da C0
missão de Miflas.e Energia, nos seguintes termos:

Of. n.!! 229/97

Brasília-DF, 25 de setembro de 1997

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

municar que esta Presidência considerou prejudica
do o Projeto de Lei n.!! 303/95 e seu apenso n.º
747195, .de acordo com o Art. 163, inciso I, do Regi
mento Interno.

Brasília, 8 de.outubro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex.'\ para os fins previstos no

art. 54, 11 do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei n.!! 3.032197, do Sr. Anivaldo Vale.

Cordiais Saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

Of. P-n.º 141/97
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cluiu pela inadequação financeira e orçamentária do . Aprovei.to a· oportunidade para renovar a
Projeto de Lei n.º 2.371196, dÓ Sr. Roberto Pessoa. V. Ex.ª protestos de estima e considéração. - Depu-

Cordiais Saudaçõés, - Deputado Luiz Carlos tado Flávio Derzi, Presidente.

Hauly, Presidente. Ofício n.º 231/97

Of. P-n.!! 140/97
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o fato de ter sido aprovado o mérito das propo
sições em questão pela Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias significa que
as mesmas continuarão tramitando, de acordo com
o art. 24, inciso 11, alínea 9 do Regimento Interno, e
que não se pode considerar a prejudicialidade do
Projeto de Lei n.2 3.201, de 1997, nos termos do art.
163 do Regimento desta Casa.

Sala das Sessões, de de 1997. - Deputa-
do Luiz Piauhylino.

O nobre Deputado LUIZ PIAUHYLlNO solicita
a eleboração de parecer favorável ao Projeto de Lei
nº 3.201, de 1997, que proíbe a utilização, em todo o
território nacional, de metil-tércio-butil-éter (MTBE)
como aditivo à gasolina automotiva.

Independentemente do mérito da proposição,
cabe lembrar ao Relator na Comissão de Minas e
Energia, que esta decidiu, em sua última reunião,
ocorrida em 12 de outubro de 1997, rejeitar três pro
posições' que tratam do mesmo assunto, a saber:
Projeto de Lei n2 633-A, de 1995; Projeto de Lei n2

1.009, de 1995; e Projeto de Lei n2 1.826, de 1996.
Os dois primeiros projetos tratam de permitir a utili

zação do aditivo em questão à gasolina, enquanto que o
terceiro projeto proíbe a if11X)rtação, a distribuição, e a
comercialização de MTBE, regulando rnatéria de idênti
co teor à tratada no Projeto de Lei nl! 3.201, de 1997.

Se alguma das proposições houvesse sido
aprovada, permitindo ou não o uso do MTBE, estaria

a proposição em d~bate automaticamente prejudica
da para análise de mérito pela Comissão de Minas e
Energia, nesta sessão legislativa.

Urna vez que foram as três rejeitadas, após a apr0
vação da prineira pela Comissão de Defesa do C0nsumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, todas continuarão tramtan
do e merecerão a f1preciação do Plenário desta Casa.

Dessa forma, a melhor alternativa legislativa para
apreciação do Projeta de Lei nº 3.201, de 1997, é soli
citar ao Presidente da Cârnarà dos Deputados, através
do Pr~sidente da Comissão de Minas e Energia, sua
apensação ao Projeto de Lei nº 633-A, de 1995.

Portanto, este consultor' sugere q~ o nobre
Relator devolva, à Comissão de Minas e Energia, o
processo relativo ao projeto em tela anexo a Reque
rimento cuja minuta encaminha.

Ofício nll 232/97

Brasília, 8 de outubro de 1997

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 41, do inciso
XVIII, do Regimento Intemo, encaminho a v.~. em
anexo, a relação: das proposições pendentes de deci
são, no mês de setembro'~ neste Órgão Técnico.

Aproveito a oportunidade para renovar. a V.
ExM. protestos dfa estima e consideração. - Deputa
do Flávio Der:Ei~ Presidente.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PROJETOS EM TRAl\IlTAÇÃO

A - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO DO PLeNÁRIO DA CASA:

PRIORIDADE
- ".

1) PROJETO DE LEI N° 3.875/93 - do Senado Federal (PLS nO 125/90) -: que "dispõe sobre a
Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia Eletrica e dá outras providências."

ORDINÁRIA

2) PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 45/95 - do Sr. Franc,isco Sil.va e Outros - que "institui
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as irregularidades no tr~nsporte de GLP 
Gás Liquefeito de Petróleo."

..-.,o.....

3) PROJETO DE RESOLUÇÃO"NfI:t 10/96 - do Sr. Eraldo Trindade -'que "institui Comissão
Parlamentar de Inquérito destinad~aap(lI:ar e investigar denúncias de fraudés cometidas por
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distribuidoras de combustíveis· em prejuízo aos Recursqs Públicos que subsidiam o transporte de
combustíyeis; -provoc'ando sonegação de impostos ~ ausência na arrecadação de tributos
relacionados-ao.s Estados, Municípios e à própria União,"

B - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLlJSIVA DAS COMISSÕES:

PRIORIDADE
4) PROJETO DE LEI N° 189/91 - do Senado Federal (PLS nO 294/89) - que "dispõe sobre a
seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a
remuneração, a responsabilidade civil e as garantias' dos depósitos de rejeitos radioativos e dá
outras providências",

5) PROJETO DE LEI N° 2.035/91 - do Senado Federal (PLS n° 15/91) - que "di~põe sobre a
matriz energética no plano plurianual, dá outras providências",

6) PROJETO DE LEI N° 3.206/97 - do Poder Executivo (MSC 641/97) - que "altera a sede e o
foro da Indústrias Nucleares do Brasil S, A. - INB",

7) PROJETO DE LEI N° 3.816-8/93- do Senado Federal (PLS nO 230/91)·· que "dispõe sobr~

a utilização de gás natural em veículos autol1loti\'os e dá outras providências", (Apensados os
PLS nOs 1.315/88, 82/91, 730/91, 1.234/91, 1.429/91, 1.478/91, 1.634/91, 1.843/91,3.052/92,
4.198/93 e 325/95). ' .

ORDINÁRIA
8) PROJETO DE LEI N° 5.874/90 - do SI'. Roberto Balestra - que "dispõe sobre o Pmgrama
Nacional do Álcool, a produção de álcool etílico de todos os tipos. sua comercialização'''.e'
distribuição e dá outras providências."

9) PROJETO DE LEI N° 964-A/91 - do Sr. Arol~b Cedraz - .que "estabelece critérios pará.
aplicação de recursos destinados à· eletrificação rU1:al em apoio a projetos de irrigação do
Nordeste."

10) PROJETO DE LEI N° 3.285/92 - do Sr, Fábio F'eldman. - que "dispõe sobre a utilização e
proteção da Mata Atlântica e dá outras providências," (Apensados os PLs nOs 69/95 e 635/95).

11) PROJETO IlE LEI N° 4.345/93 - do SI', Fábio Feldmarín - que "dispõe. sobre as normas de
proteção à população residente na zona externa de usinas nucleoelétricas e dá 0utras
providênciasll

•

12) PROJETO DE LEI N° 4.487/94 - do Sr. Carlos Nelson - que "dispõe sobre o uso de
proteção corta-chamas em reservatórios de líquidos inflamáveis."

13) PROJETO DE LEI N° 633-A/95 - Sr~ 'Yeda Crusius- q'ue "dá nova redação ao caput do
artigo 9° da Lei n° 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de
poluentes por veículos automotores e dá outi'as providências"', (Apensados PLs nOs 1.009/95 e

1.826/96)



33822 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1997

14) PROJETO DE LEI N° 909/95 - da Sra. Rita Camata - que "institui compensação financeira
pela exploração de recursos minerais para tins de aproveitamento econômico e dá outras
providências".

15) PROJETO DE LEI N° 1.467/96 - do Sr. Aníbal Gomes - que "altera a Lei nO 8.631, de 4
de março de 1993, que "dispõe sobre a fixação dos níveis elas tarifas para o serviço público de
energia elétrica, extingue o regime de remuneração garantida e dá outras providências".

16) PROJETO DE LEI N° 2.147/96 - Do Sr. LucianO. Pizzatto - que "dispõe sobre a
comercialização de gás liquefeito de petróleo em botijões. e dá outr.,as providências". (Apensado
o PL. n° 2.160/96).

17) PROJETO DE LEI NU 2.803/97 - do SI'. Salomão Cruz - ~ue "regulamenta o § 3° do art.
176 da Constituição Federal e dá outras pro\'idencias."

18) PROJETO DE LEI N° 2.860/97 - do Sr. Nelson l\'Iarchezan - que "dá nova reação ao art.
4° da Lei nO 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e
dá outras providências.

19) PROJETO DE LEI N° 3.201197 - do Sr. :-Jilton Baiano - que proíbe a utilização, em todo o
território nacional, d~ metil-tércio-butil-éter (:\.1TBE) como aditivo à gasolina automotiva.

20) PROJETO DE LEI N° 3.424/97 - do Sr. Edinho Bez - que "altera a Lei n° 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, estabelecendo compensação tinanceira aos Municípios atingidos pelas
empresas termoelétricas. " . .

21) PROJETO DE LEI N° 3.463/97 - da Sra. Lidia Quinan - que "dispõe sobre o ressarcimento
pela União dos custos decorrentes dos subsídios concedidos à empresa eletrointensiva
Companhia de Desen,:,.olvimento de Niquel - CODEMIN, que a partir da edição da Lei nO 8.631,
de 4 de março de 1993, recaíram sobre a Centrais Elétricas de Goiás S.A. - CELG, e dá outras
providências. "

22) PROJETO DE LEI N° 3.510/97 - do Sr. Pinheiro Landil)1 - que "dispõe sobre a aplicação
dos recursos provenientes do Programa Nacional de Desestatização, cria óFundo de
Desenvolvimento da Infra-Estrutura para Aproveitamento dos Recursos Hídricos - FUNDARH e
dá outras providências." .

23) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NU 27/95 - do Sr. Cunha Bueno - que
"propõe que a Com~ão de Minas e Energia fiscalize, com o auxílio do Tribunal' dé Contas da
União, a aquisição pela Companhia Vale do Rio Doce, através da coligada Vale-Usiminas
Participações S.A., da Companhia Paulista de Ferro Ligas."

DISTRIBUIÇÃO: 01.08.97
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO

Atualizado em 30.09.97
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OF. Nº 233197

Brasília-DF, 1!2 de outubro de 1997
Senhor Presidente
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exª para co

municar que este Órgão Técnico, em reunião ordiná
ria realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 3.816
B/93 e seus apensos de n!2s 1.315/88, 82/91, 730/91,
1.843191, 3.052/92, 4.198/93 e 325195; e o Projeto
de Lei nº 633-A/9S e seus apensos de n!2s 1.009/95
e 1.826/96.

Solicito a V. Ex!, nos termos regimentais, que
seja autorizada a publicação dos referidos projetos
com os respectivos pareceres.

Aproveito a oportunidade pàra renovar a V. Ex!
protestos de estima e consideração. - Deputado Rávio
Derzi, PreSideríte.

Do Sr. Deputado Osvaldo Biolchi, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, nos seguintes termos:
Ofrcio n!2 287/97

Brasília, 6 de agosto de 1997..
Senhor Presidente
O Deputado laire Rezende Relator do Projeto

de Lei nº 1.746196, em seu parecer, que segue ane
xo, manifestou-se pela rejeição do PL nº 1.805196,

.apensado e· pela incompetência da Comissão para
se manifestar sobre o principal e demais apensos.

Para que possamos .dar prosseguimento à
apreciação da matéria, solicito a V. Ex! que o PL n!!
1.805196 seja desapensado do principal e que lhe
séja dado novo despacho.

Atenciosamente, - Depútado Osvaldo Biolchi,
Presidente. .

Revejo o despacho inicial aposto ao PL
n!2 1.805/96; desapensando-o do PL nº
1.746196 e determinando a sua distribuição,
com poder conclusivo, às Comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, Seguridade Social e Família, Finanças e
Tributação (art. 54) e Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54). Revejo, igualmente,
o despacho inicial aposto ao PL nº 1.746/96,
para excluir a Comissão de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público, mantendo-se
as demais Comissões indicadas no despa
cho e a apensação a ele dos PLs 1~785/96,
1.899/96, 1925/96 e 2526/96 2935/97. Ofi
cie-se à Comissão requerente.

Em 23-10-97. - Michel Temer,
Presidente.

COMISSÃO DETRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

PROJETO DE LEI N2 1.746, DE1~

Altera o artigo 12 da lei n!2 9.129, de
20 de novembro de 1995, que "autoriza o
parcelamento do recolhimento de contri
buições previdenciárias devidas pemos
empregadores em geral, na forma que e~~

pecifíca e determina outras providênci~~"

1- Relatório

O Projeto de Lei n!21.746/Y6, de autoria do no
bre Deputado Renato Johnsson, alterando artigo da
Lei n!! 9.129/95, estende ~os empr~gadores o parce
lamento do recolhimento de contribuições previden
ciárias descontadas de seus ~mpregados e não re
colhidas ao Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS. Prevê, ainda, a redução em 50% do valor das
multas devidas.

Tais beneffcios abrangem, também os Municí
pios, Estados, Distrito Federal, ,cooperativas e f;:lnti
dades beneficientes de assistên,cia social.

Foram apensados a e~ta proposição os Proje
tos de Lei nº 1.899/96 e nll 1.925/96, ambos <:ie auto
ria do Deputado Nilson Gibson, hº 1785196, do De
putado Carlos Mosconi, nº 18.805/96, do Deputado
Edson Soares, nº 2.526/96, do,Deputado Carlos Nel
son e nº 2.935, do Deputado José Carlos Vieira, to
dos versando sobre matéria idêntica à do principal.

O Projeto de Lei nº' 1.805/96, no entanto, dis
põe também sobre o parcelamento de débitos relati
vos ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço), PIs/PASEP (Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio'do Servidor· público) e
COFINS (Contribuição Sociàl destinada ao Financia-

.mento da Seguridade Social)~

Não foram apresentadas emendas na prazo
regimental.

É o relatóno.

11- Voto do Relator

As proposições analisadas que dispõem sobre
o parcelamento de débitos junto ao INSS não são de
competência desta Comissão de mérito, razão pela
qual eximimo-nos de. emitir parecer, nos termos dos
artigos 55 e 126 do Regimento Interno. Tal matéria
deveria ser analisada pela Comissão de Seguridade
Social e Famflia.

Todavia, o Projeto de Lei nº 1.805, de 1996, do
Deputado Edson Soares, conforme exposto no rela
tório, dispõe sobre o parcelamento de débitos relati
vos ao FGTS, PISIPASEP e COFINS, e, portanto,



Nos termos do art. 141 do RICO, reve
jo o despacho aposto ao PL nl! 1917/96,
para excluir a CTASP e incluir a CFT (méri
to), que se pronunciará após a CSSF. Ofi
cie-se à Comissão requerente.

Em 23-10-97. - Michel Temer,
Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Sandro Milbel)

Requer -a redistribuição do Projeto
de Lei n2 1.917, de 1996, em face da in
competência da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviços Públicos
para apreciàr a matéria.

Senhor Presidente.-
Requeiro a V. Ex!'J.nos termos do art. nº 140 e

141 do Regimento~Intemo da Câmara dos Deputa
dos, seja distribuído o projeto supracitado pelas se
guintes razões:

- A ementa ("Regulamenta a atividade de ven
dedores autônomos e dá outras providências") não
corresponde ao texto do projeto, pois em hora algu
ma a propositura trata da regulamentação da ativida
de dos vendedores autônomos.

- O artigo 1º'do projeto trata da isenção tributá
ria, matéria de competêncilji da Comissão de Finan
ças e Tributação, conforme,art. 32, VUI, alíneas j e i
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.,
Portanto, entendemos que essa Comissão deva se
manifestar sobre a matéria. I

- O artigo 2º trata de matéria estritamente previ
_denciâria, competência da ComissãQ.' de Seguridade
Social e FamUia, a quem foi devidamente distribuída.

- Os demais artigos, 32,_e 4!!, não se referem ao
mérito, são apenas ~láusul8;s de vigência e revoga
tória, respectiva~nte.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1997. 
Deputado Sandro .Mabel, Re~tor.

Ofício nº 412197

Brasília, 22 de agosto de 1997.
Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício nl! 287/97, dessa Comis

são, a propósito do pedido de desapensação do Pro
jeto de Lei nº 1.805196, apensado ao Projeto de Lei
n2 1.746/96, comunico a Vossa Excelência o que so
bre o assunto exarei despacho no seguinte teor:

"Indefiro, por terem sido atendidos os
requisitos regimentais para apensação (art.
142, do RICO), tendo em vista que todos os
Projetos dizem respeito ao mérito da Comis
são de Seguridade Social e Família. Oficie
se à Comissão requerente e, após, publi
que-se."

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta considera
ção. - Michel Temer, Presidente.

Ofício n2 411/97
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quanto aos dois primeiros aspectos, matéria de com- Sr. Marcelo Barbieri, que "regulamenta a atividade
petência desta Comissão. de vendedores autônomos e dá outras providências".

O -parcelamento de tais débitos e a redução Assim, solicito a v. Ex!' o reexame da matéria, ex-
das multas 'devidas beneficiam o mau pagador, sem c1uindo da distri>uiçãO inicial b oome desta Gorrissão.
estimular, em nenhum momento, o empresário que Atenciosamente, - Deputado Osvaldo Biolchi,
sempre cumpriu com suas obrigações sociais. Presidente.

A proposição analisada tem o intuito de sanar
os débitos dos empregadores, mas da forma como
se apresenta poderia ter feito contrário, estimulando
que os empregadores não cumpram as suas obriga
ções para depois poderem efetuar o pagamento de
forma mais vantajosa.

As obrigações sociais previstas em lei devem
ser cumpridas e quando não o forem devem ser exe
cutadas pelas autoridades competentes, mediante a
aplicação das multas pertinentes pelo desrespeito da
norma. Essa é a única forma de aplicar uma lei, não
oferecendo vantagens para quem a descumpriu.

Diante do exposto, consideramos ser esta Co
missão incompetente para apreciar a matéria relativa
aos débitos previdenciários constante no projeto
principal e apensos, e somos pela rejeição do PL nº
1.805196, no tocante ao parcelamento de débitos re
lativos ao FGTS e PISlPASEP.

Sala da Comissão, 16 de julho de 1997. - De
putado zaire Rezende, Relator.

SGMIP Nº 799

Brasília, 1º de outubro de 1997.
Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 32 e 141, do Regimen

to Intemo, comunico a V. Ex!' que esta Comissão,
em sua reunião de 1/10/97, julgou-se incompetente
para deliberar sobre o Projeto de Lei nº 1.917196, do

Brasília, 12 de outubro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos dos ,artigos 32 e 141, do Regimen

to interno, comunico á V. E~ que esta Comissão,
em sua reunião de 01110/97, julgou-se incompetente
para deliberar sobre o Projeto de Lei nº 3.416197, do Sr.
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Brasília, 13 de outubro de 1997.
Senhor Presidente,
Nos termos .çio inciso I, in fi~, do art. 163, c/c

o caput do art. 164 do Regimento, Interno, comunico
a V. ExA que resolvi declarar préjudicado o Projeto
de Lei nl! 2.730/97, que Mdetermina a realização de
exames e a emissão de CarteIra de Motorista pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SE-

Brasília. 1º de outubro de 1997.
Senhor Presidente, .
Em cumprimento ao disposto no art. 133, ca

put, do Regimento Interno, comunico a V. ExA que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordi
nária realizada. hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
3.359/97 - do Sr. Elias Murad - que 'oma obrigatória
a aposição de pintura refletiva de advertência na tra
seira de veículos'de carga, e dá outras providências-o

Atenciosamente,' - Deputadb 'João Henrique
Presidente. .

OF. P-137197

Brasília, 7· de' outubro de 1997.
Senhor Presidente,
Comunico a V.~ 'para os fins previstos no artigo

58 do Regimento Intemo, que esta Comissão Rejeitou o
Projeto de Lei n2 699195 - do Sr. Agnelo Queiroz - que
-cria o Conselho ,Federal de Artistas e Técnicos em Es
petáculos de Diversões - CONFATED, bem como os
Conselhos Regionais, e dá outrás providências-.

:. Solicitõ que sejam tomadas as devidas provi-
dências. .

Ateiiciosamente, Deputado Osvaldo Biolchi
Presidente. '

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

\
OF. P-136197

Brasília, 3 de outubro de 1997.
Senhor Presidente,
Nos termos do caput do ,art. '164, c/c o inciso I

do art. 163 do Regimento Interno, comunico a V.
Exa que resolvi. declarar prejudicado o Projeto de Lei
.00 3.492197, que -determina.o lirhite de velocidade
.nas rodovias-, tendo em vista que. o novo Código de
,Trânsito Brasileiro fixou o limite' de velocidade nas
'rodovias federais em 110 krnIh, além de tomar obri,
gatória sinalização adequada em toda sua extensão.

Cordialment~, - Dep.l:ltadb' João Henrique,
Presidente.
OF.P • 140/97

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luciano Castro)

Requer a declaração de incompetên
cia da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público quanto ao
Projeto de Lei n2 3.416, de 1997.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExA nos termos dos arts. 32, inci

so XI~I, e 141 do Regimento Intemo, seja declarada
a incompetência da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público para apreciar o Projeto de
Lei n2 3.416/97, de autoria do nobre Deputado Alexan
dre cardoso, pelos motivos a seguir expostos:

O PL nº 3.416/97 altera as Leis nº 8.212 e
8.213, ambas de julho de 1991, que dispõem sobre
o custeio e os benefícios da Previdência Social res-

o '

pectlvamente.
A alteração proposta tem como finalidade defi

nir o termo -auxílio eventual de terceiros- essencial
para a configuração do regime de economia familiar
para efeito previdenciário. Os trabalhadores sujeitos
a tal regime são segurados obrigatórios da Previdência
Social.

É de se estranhar que o projeto não tenha sido
distribuído à Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, que é a competente para apreciar o seu mérito.

A matéria versada no projeto submetido ao
nosso parecE!i" se restringe a aspectos previdenciá
rios, não incluídos na competência desta Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
devendo, portanto, ser declarada a sua incompetên
cia e determinada a sua distribuição à Comissão de
Seguridade Social e Família.

Termos em que
.. P. Deferimento.

Sala das Sessões, 23 de setembro de 19970 
Deputado Luciano Castro.

Alexandre Ceranto, que -altera as Leis nºs 8.212 e Of..nº 424197
8213, ambas de 24 de julhO de 199f, para ctefinir õ
que se emende: por 'auxílio eventual de terceiros,
quando se trata de trabalho exertido em regime. de
economia familiaI".

Assim, solicito a V. ExB o ree?CB.me da matéria, ex
cluindo da distriJuição inicial o nome,desta Comissão.

Atenciosamente, - Deputado Osvaldo Biolchi
Presidente, '

Nos termos do art. 141 do RICD, reve
jo o despacho incial aposto ao PL nº
3.416/97, para excluir a CTASP e incluir a
CSSF. Oficie-se à Comissão requerente.

Em 23-10-97 - Michel Temer, Presi
dente.
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NAI", tendo em vista a edição da Lei nl:! 9.503, de 23
de setembro de 1997, que "institui o Código de Trân
sito Brasileiro".

Cordialmente, Deputado ~oão Henrique
Presidente.

OF. P-142197

Brasília, 13 de outubro de 1997.
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso I do art. 163, elc do ca

putdo art. 164 do Regimento Interno, comunico a V.
ExI que resolvi declarar prejudicado o Projeto de Lei
n!! 2.915/97, que "determina as faixas para pedestres
nas vias públicas deverão ser elevadas em relação
ao nível da pista de rolamento", em conseqüência da
edição da Lei nl! 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que "institui o Código de Trânsito Brasileiro".

Cordialmente, - Deputado João Henrique,
Presidente.

Do Sr. Deputado Cunha Bueno, nos seguintes
tennos:
OF/GABINI! C/27/97

Brasília, 7 de outubro de 1997.
Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, encaminho a

Vossa Excelência pronunciamento que fiz nessa
Casa em 30.09.97, resultante de informações pres
tadas pelo Ministério da Justiça, a respeito de convê
nio assinado pelo Ministério e o Banco do Brasil, re
lativo à fiscalização, por este último, de obras reali
zadas em presídios.

Encareço a Vossa Excelência, na forma regi
mental, que sejam tomadas providências para o
atendimento dos itens a, b, c e d constante do meu
referido pronunciamento.

Agradecendo antecipadamente, renovo os pro
testos de apreço. - Deputado Cunha Bueno.

Indefiro o que se pede, uma vez que
não cabe à Mesa realizar a solicitação, po
dendo o requerente dirigir-se diretamente à
Comissão de Fiscalização Financeira e Con
trole para postular que entender apropriado.
Oficie-se ao requerente.

Em 23-10-97. - Michel Temer, Presi-
dente.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Membros da Mesa,
Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputados
aqui presentes,

Em 10 de junho último vim a esta tribuna para
fazer pronunciamento sobre assunto tratado no meu
Requerimento de Informação n!! 1.588, de 1996, a

respeito de convênio assinado entre o Ministério da
Justiça e o Banco do Brasil, relativo à fiscalziação
por este último de obras realizadas em presídios em
todo o País.

NaQuela ocasião ressaltei que o Ministério da
Justiça havia instaurado Processo Administrativo
Disciplinar para apurar gravíssimas irregularidades
na construção da penitenciária de segurança máxi
ma do Estado:do Pará, tendo sido constatado o en
volvimento de servidores daquele Ministério em frau
des tais como superfaturamentos de até 518%, en
volvendo recursos do Tesouro Nacional.

O relatório da comissão que promoveu esse
Processo Administrativo sugeriu ao final fosse feita
denúncia ao Ministério Público, à Procuradoria da
Fazenda Nacional (por envolver roubo! de recursos. .

público~), ao Tribunal de Contas da União, para to-
mada de contas especial, etc.

Naquele meu pronunciamento de junho último
solicitei à Mesa que o assunto fosse encaminhado à
Comissão de Fiscalização e Controle, no que fui
prontamente atendido, para verificação quanto à to
mada de contas especial por parte do Tiibunal de
Contas da União

Para minha surpresa e, estou certo, para sur
presa de Vossas Excelências também, a resposta
da Comissão foi de que "aquela Corte não'foi acio
nada, no sentido da tomada de contas especial su
gerida no Rrreesso Administrativo Disciplinar:"

No mfnimo muito estranho, .ExcelênCias. Por
que será que 'não foi solicitada essa tomada ae con
tas especial sugerida no Processo Administrativo
Disciplinar do Ministério da Justiça?

Frente a, is~o, Excelentíssimo Senhor P~siden
te, solicito a Vossa Excelência, na forma regimental,
que essa ~esa ·encaminhe solicitação à Comissão
de Fiscalizai;:ão e,Controle desta Casa no sentido de
requ~rer formalmente o seguinte:

~)sejam·convocados a depor naquela
Comissão o Sr. Ministro da Justiça e dos
mel'J1bros da comissão encarregada do Pro
cesso Administrativo Disciplinar instaurado
pela Portaria' nº 57, de 6-12-94, do Secretá
rio dos Direitos da Cidadania e Justiça, da
quele Ministério, comunistas a prestarem
esclarecimentos sobre o assunto, da maior
grÇl.vidade;,

b) ao Tribunal de Contas da União que
realize essa tomadá especial de contas su
geridas no Processo' Administrativo Discipli
nar, inclusive verificando sobre a situação
atual do presídio em causa;

(
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c) ao Ministério da Justiça informações
sobre a denúncia feita aô Ministério Público,
confõrri1é~tãmbérri recomendado no referido
Processo,. e.sobre em que situação se en
contra o respectivo processo criminal instau
rado em decorrência disso, bem como sobre
as condições como foi realizada a rescisão
do convênio com o Estado do Pará;

d) à Procuradoria da Fazenda Nacio
nal, através do Ministério da Fazenda, quan
to às providências tomadas para ressarci
mento dos cofres públicos pelos prejuízos
causados, informando sobre a situação atual
do processo de cobrança desses valores.

Muito obrigado pela atenção de todos. - Deputado
Cunha Bueno.

Do Sr. Deputado Pimentel Gomes, nos se
guintes termos:

Brasnia-DF, 17 de outubro de 19~7

Df. GB/CD - NQ 200/97.
Senhor Presidente,
Ao ensejo de cumprimentá-lo, dirijo-me a V.

Ex.1 com a finalidade de comunicar-lhe acerca da minha
destiliação ao Par'ido da Social Democracia. Brasileira 
PSDB e filiação ao Partido Popular Socialista - PPS.

Anexo encontram-se: cópia protocolada do ofí
do dirigido ao Juiz Eleitoral da Zona em que me des
filiei ao PSDB; cópia protOColada do ofício dirigido ao
Presidente do PSDB, comunicando-lhe sobre a mi
nha desfiliação àquele Partido; e cópia de documen
to encaminhado ao Juiz Eleitoral da 24l! Zona Eleito
ral do Estado do Ceará, situada no Município de So
bral, V. Ex.lI onde comunica a aceitação do PPS à
minha filiação.

Certo da Vossa melhor acolhida ao presente,
renovo-lhe na oportunidade a expressão de meu ele
vado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente, - Deputado, Pimentel
Gomes, PPS/CE.

Defiro.
Em 23-10-97. - Michel Temer,

Presidente.

COMUNICAÇÃO

Senhor Presidente da Executiva do PSDB de
SobraVCE,

.RAYMUNDO PIMENTEL GOMI,=S NETO, brasi
leiro, casado, título de eleitc.r n.Q0000242440760, vem
por este instrumento comunicar a sua filiação ao Parti
do Popular Socialista - PPS, e, na fpnna do parágrafo
único do art. 22 da Lei n.º 9.096, de 19-9-95, requerer
que seja registrado o cancelamento de sua filiação ao
Partido da Social Democracia Brasil~ira - PSDB.

Sobral, 29 de setembro de 1997. - Raymundo
Pimentel Gomes Neto.

COMÚNICAÇÃO

Meritíssimo Juiz Eleitoral da 24ª Zona Eleitoral,

RAYMUNDO PIMENTEL GOMES NETO, brasi
leiro, casado, título de eleitor n.º 0000242440760, vem
por este instrumento comunicar a sua filiação ao Parti
do Popular Socialista - PPSj'ê, na forma do parágrafo
único do art. 22 da. Lei n.º 9.096, de 19-9-95, requerer
que seja registrado O· cancelamento de sua filiação ao
Partido da SÓCial Democracia Brasileira - PSDB.. .

Sobral, 29 de setembro de 1997. - Raymundo
Pimentel Gomes Neto.

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA !li PPS

Fortnleu,30 de Setembro de 1997.

Merltiuimo Juiz,

Cumprlmentando-o cordialmente, encaminhamos·lhe, em anexo, relação de
eleitores filiados ao Partido Popular'Socialista- PPS, domiciliados
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eleitoralmente na 24· Zona do Estado do Ceará, da qual V.Exa. é
responsável.

Aproveitamos o ensejo para estender..lhe protestos de estima e
consideraç!o.

. Atenciosamente, I '4-

.~~~.u,-\_w· t-f
--/10'0 da Cav SIlva

Presidente da Executiva Estldnal do PrS

Esmo. Sr.
Juiz Eleitoral da 24- Zona do Estado do Ceará
Sobral- Cc.

Rua C.atro 8 Silva, 121/201
centro -Fortaleza· CearA

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA .. PPS

Segue relação dos flliadosJ domiciliados eleitoralmente na 24A Zona
Eleitoral do Estado do Ceará:

1. HENRIQUE SÁVIO PEREIRA PONTES
Titulo de eleitor n° 285470107128
Data de Filiação: 28/09/97

2. ALDENOR FAÇANHA JUNIOR
Título de eleitor n't> 926)360728
Data de Filiaçlo: 28/09197
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3. RAIMUNDO NONATO PRADO DE AGUIAR
Titulo de eleitor nO 38945
Data de Filiação: 28/09/97

4. RAIMUNDO PIMENTEL GOMES NETO
Titulo de eleitor rf 0000242440760
Data de Filiação: 28/09/97

S. FABRÍCIO VIANA RODRIGUES
Título de eleitor nO 418516007/93
Data de Filiação: 28/09/97

6. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES
Titulo de eleitor nO 93200807/36 .
DaUl de Filiação: 28/09/97

7. CID FERREIRA GOMES
Título de eleitor nÕ~2889307n9
Data de Filiação: 28/09/97

8. IVO FERREIRA GOMES
Titulo de eleitor nO 92915807101
Data de Filiação: 28/09/97

AtentiOlsmente, 1..1
'7:"S ,Art<.7 t,{D('

~lõioda Cra»: Silva
Presidente da Executiva Estadual do PPS

Rua Ca.tro 8 Silva. 121/201
Centro • Fortaleza· Ceará



33830 Sexta-feira 24 DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1997

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia, nos se
guintes ieimos: .

REQUERIMENTO N2 DE DE
(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Requer a desisflência de recurso impelia
do perante a Presidência desta casa cujo 0bje
toversa sobn! o Projeto de Lei n 2 33fil1f1l.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, VII do Regimento Interno

desta Casa, requeremos a Vossa Excelência a desistên
cia do recurso referente ao Projeto de Lei nº 3.357/97.

Nestes Termos
Espera Deferimento.
Sala de Sessões, 1º de outubro de 1997. 

Arlindo Chinaglia, Deputado Federal PT/SP.
Defiro. Oficie-se ao Requerente.
Em 23-10-97. - Michel Temer,

Presidente.

REQUERIMENTO N!! DE DE 1997
(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Requer a reconsideração do despa
cho de nl! 666 de 15 de julho de 1997, que
determinou o não seguimento e a conse
qüente devolução ao autor do Projeto de
Lei nSl 3.357/97.

À Presidência da Câmara dos Deputados.
Senhor Presidente,
Por meio do Ofício nº 666, de 15 de julho de

1997 essa Presidência negou andamento ao Projeto
de Lei nº 3.357/97, de nossa autoria, por considerá-lo
inconstitucional, com base nos arts. 25, § 1º e 61 § 1º,
11, alíneas a e e, ambos da Constituição Federal.

Trata-se de proposta legislativa que em muito con
tribuirá para a eficiência da área da Segurança Pública e
para a solução de conflitos de competência entre as
áreas policial e de perj'cia ofICial. Por isso pe<limos vênia
por não concordarmos com a referida decisão.

Posto isto, requeiro que V. EXª reconsidere a
decisão e dê curso normal à tramitação do Projeto
de Lei nº 3.357/97, ou caso não seja atendido o pri
meiro pedido. que seja o presente recebido como re
curso ao Plenário, na forma do art. 137, § 22 do Re
gimento Interno desta egrégia Casa.

Sala de Sessões, 5 de agosto de 1997. 
Arlindo Chinaglia, Deputado Federal PT/SP.

Arquive-se, tendo em vista o deferimento do re
querimento de retirada do presente pedido de recon
sideração. Oficie-se ao Requerente.

Em 23-10-97. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Armando Costa e outros,
nos seguin~e~termos:

Excelentíssirno Senhor Deputado Michel Temer

Nos termos do artigo 104, parágrafo 22 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requere
mos a Vossa Excelência a retirada de tramitação do
requerimento de CPl nº 9 de 1995 que "constitui C0
missão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar operações de financiamento habitacional
realizadas pela Caixa Econômica Federal e superfa
turamento dos imóveis financiados."

Armando Costa - PMDB; Hermes Parcianello 
PMDB; José Pinotti - PSB; Noel de Oliveira 
PMDB; Oscé\r. ',Goldoni - PMPB; Zaire Rezende 
PMDB; Albér,ico ,Filho - PMDB; Aníbal Gomes 
PSDB; Armando AbOio - PMDB; Carlos Apolinário 
PMDB; Confúcio Moura - PMDB; Darcísio Perondi 
PMDB; Dilso Sperafico - PSDB; Freire Júnior 
PMDB; Luís Roberto Ponte - PMDB; Marcos Lima 
PMDB; Paulo RitZel - PMDB; Roberto Valadão 
PMDB; Saraiva FeliRe - PMDB; Simara Ellery -

I
PMDB; Tetê Be:z;erra - PMDB; Affonso Camargo -
PFL; Alceste Alr'neida - PMDB; Benedito de Lira 
PFL; Carlos Magno - PFL; Célia Mendes - PPB;
Ciro Nogueira - PFL; Cláudio Cajado - PFL; Expedi
to Júnior - PFL; Heráclito Fortes - PFL; Jaime Mar
tins - PFL; João Méllão Neto - PFL; Lael Varella 
PFL; Magno Bacelar - PFL; Manoel Castro - PFL;
Paes Landim - PFL; Roberto Pessoa - PFL; Rogério
Silva - PFL; Sérgio B~rcellos - PFL; Ursicino Quei
roz - PFL; Vic Pires Franco - PFL; Adhemar de Bar
ros Filho - PPB; Alcione Athayde - PPB; Antônio
Jorge - PFL; Augusto Faf.ias - PFL; Augusto Nardes
- PPB; Carlos Airton - PPB; Dilceu Sperafico - PPB;
Eurico Miranda - PPB; Francisco Silva - PPB; Gér
son Peres - PPB; João Iensen -' 'PPB; João Pizzo
latti - PPB; Jofran Frejat - PPB; Jqrge Tadeu Muda
len - PPB; Jorge Wilson :- PMDB; Luís Barbosa 
PPB; Osvaldo Reis - PPB; Adroaldo Streck - PSDB;
Danilo de Castro - PSDB; Jovair Arantes - PSDB;
Luciano Castro -' PSDB; ;Marconi Perillo - PSDB;
Nelson Marchezan - PSDB; Nestor Duarte - PSDB;
Odílio Balbinotti''':'·PSDB; Olávio Rocha - PSDB; Os
mânio Pereira - PSDB; Rommel Feijó - PSDB; Salo
mão Cruz - PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Chico
da Princesa -,. PTB; José Bbrba - PTB; José Coim
bra - PTB; Leopoldo Bessone - PTB; Osvaldo Bio
Ichi - PTB; ·J;>aulo Heslander - PTB; Alexandre Car
doso - PSB;. Fernando Lyr~ PSB; Gonzaga Patriota
- PSB; João colaço:- PSB; Nilson Gibson - PSB; Ál
varo Ribeiro - PSB;'Pedro Canedo- PL; Welinton
Fagundes - PL; De Velasco - Prona; Wolney Quei-
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roz - PDT; Severiano Alves - PDT; .Basílio Villani ~
PSDB; João Ribeiro .:.... PFL; Wilson Cignachi 
PMDB.

Defiro (RICO, art. 104, § 2º). Oficie-se
ao Requerente.

Em 23-10-97. ':- Michel Temer,
Presiidente.

Do Sr. Deputado Augusto Nardes, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Augusto Nardes)

Requer a tramitação conjunta- das Pr0
postas de Emenda à Constituição n9s 76195 e
sua apensada 271195, "n195, 327196 e 63195,
com a apensação das primeiras à última.

Senhor Presidente:
Tendo em vista a tramitação conjunta, neste ór

gão técnico, das Propostas de Emenda à Constituição
n2 63195, do Depl,ltado Severino Cavalcanti e outros
que "Acrescenta parágrafo ao inciso XXXIV do artigo
7º da Constituição Federal, renumerando-se os de
mais", e outras que tratam de matéria correlata, requei
ro a V. Exª, nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a apensa
ção das Propostas de Emenda à Constituição nºS
76195 e sua apensada 271/95, nº 77/95 e nº 327/96,
por apresentarem identidade e correlação de matéria.

Sala das Sessões, de 1997. - Deputado
Augusto Nardes.

Defiro, a apensação das PECs nºs
77/95 e 327/96 à PEC 63/95. Indefiro a
apensação da PEC nº 76/95 e sua apensa
da, PEC nº 271/95, dada a intempestividade
do pedido nos termos do art. 142, parágrafo
único do Regimento Interno. Oficie-se. ao
Requerente.

Em 23-10-97. - Michel Temer,
Pre.l}idente.

Do Sr. Deputado Cunha Bueno, nos seguintes
termos:

Excelentíssimo Senhor Deputado Michel Te
mer, Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos regimentais, solicito a Vossa Excelên
cia encaminhar a documentação anexa - referente ao
Requerimento de Informação nº 2456, que solicita infor
mações, sobre deficiências no programa de vacinação
pública, ao Senhor Ministro da Saúde - à Comissão de
Fiscalização e Controle, com vistas a que seja solicitado
ao Tribunal de Contas da União a realização de fiscali
zação especial junto àqueles Laboratórios oficiais.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1997. 
Deputado Cunha Bueno.

, Encaminhe-se à Comissão de Fiscali
zação Financeira e Controle. Oficie-se ao
Requerente. .

Em 23-10-97. - Mich~1 Temer,
Presidente.

Excelentíssimo Senhor Deputado Michel Te
mer, Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos tennOs regimentais, solicito a Vossa Exce
lência encaminhar a documentação anexa - referente
ao :RequeFimento de Informação nº 2497, que solicita
informações, sobre gast~ do Governo 'Federal com
campanHas publicitárias, ao Senhor Ministro do Plane
jamento e Orçamento - à Comissão de Fiscalização e
Controle, para conhecimento e providências no sentido
de verificar por que a SEPLAN não consegue saber os
gastos do Governo com publ~idade e proJ)?ganda.

Sata das Sessões, 30 de setembro de 1997. 
Deputado Cunha Bueno.

Encaminhe-se à Comissão de Fiscali
zação Financeira e Controle. Oficie-se ao
Requerente.

Em 23-10-97. - Michel Temer,
Presidente.

Do Sr. Deputado De Velasco, ,nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO
(bo:Sr. Deputado De Velasco)

Solicita a retirada do Projeto de Lei
nll1.083"de 1995.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 104, cap~, do Regimen

to Interno, requeiro a retirada dQ Projeto de Lei nº
1.083/95, de minha autoria,' que NReV9ga a Lei nº
6.802, de 30 de junho de 1980, que declara feriado
nacional o dia' 12 de outubro, cQnsagrado à Nossa
Senhora Aparetida, Padroeira d~ Brasil-.

Sala das Sessões, - 'De Velasco, Deputado
:Federal PSD-SP.

Defiro.
Em 23-10-97. - Michel Temer,

Presidente.
Do Sr. lldemar Kussler, nos seguintes termos:

'REQUERIMENTO
(Do Senhor Deputado IIdemar Kussler)

Solicita a retirada do Proje~o de Lei
n'" 02134"de 1996.

Senhor Presidente: .
Requeiro a Vossa Exce!ê,ncia, nos termos do

Artigo 104, caput, do Regimento Interno, a retirada
do Projeto de Lei nl! 0213.4 de 1996, de minha auto-
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ria, que ·Dispõe sobre a classificação indicativa de,
programas de Rádio e Televis~o; os horários para a
sua veiculação e defesa da pessoa e da família em
relação a programas que contrariem valores éticos e
sociais, e dá outras providências·.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1997. - De
putado lldemar Kussler.

Defiro.
Em 23-10-97. - Michel Temer, Presi

dente.
Da SrI Deputada Lídia Quinan, nos seguintes

lennos:

REQUERIMENTO
(Da SI" Deputada Lídia Quinan)

Requer voto de regozijo pelo aniver
sário de Goiânia, Capital do Estado de
Goiás.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

Artigo 117, inciso XIX, § 3º do Regimento Intemo,
ouvido o Plenário, seja registrado nos Anais da Casa
voto de regozijo pelo 642 aniversário da Cidade de
Goiânia, Capital do Estado de Goiás, amanhã, dia
24 de outubro, cumprimentando toda população
goianiense.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputada Lídia Quinan.

Submeta-se ao Plenário.
Em 23-10-97. - Michel Temer,

Presidente.
Do Sr. Députado Luciano Zica e outros

nos seguintes termos:

REQUERIMENTO N.2
(Do Sr. Luciano Zica e outros)

Senhor Presidente,
Requeiro de V.Ex.l , com base no art. 34, inciso

11 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a criação da Comissão Especial para apreciação dos
PLS 1.723196; 3549197; 3.550/97, que dispõem so
bre o tema Proálcool.

Justificação

As Políticas Públicas de desenvolvimento para
o setor sucroalcooleiro no Brasil, devem incorporar a
racionalização da agroindústria sucroalcooleira, esti
mulando-se a eficiência socioeconômica dos investi
mentos e fazendo com que somente as unidades
produtoras que comprovem sua viabilidade econômi- .
ca e adimplência financeira, em curto e médio prazo .
possam continuar em operação..

Por esta razão, o Proálcool deve ser debatido a
luz das futuras estratégias nacional e regionais para
os campos energético, agrícola, agrário, transporte,
social, trabalhista, ambiental e de uma perspectiva
que promova a melhoria da qualidade de vida das
grandes massas do Brasil.

Dada a ~ua abrangência, as proposições em
apreço foram'distribuídas, com poder conclusivo a
mais de três Comissões Técnicas. Conforme os ter
mos regimentais desta Ca$a art. 34, inciso 11, no seu
caput estabelece •As Comissões Especiais serão
constituídas para dar parecer sobre: - inciso 11 ·pro
posições que versarem matéria de competência de
mai& de três Comissões qL:le devam {>'ronunciar-se
quanto ao méritQ, por iniciEitiva do ~residente da
Casa...~, justifica assim a criação de uma Comissão
Especial, para que a matéria possa ,ser debatida,
nesta C~sa, por um processo transparente junto à
sociedade.

Sala das Sessões, 16 de ·setembro·de 1997. 
Luciano Zica, Dep. Federal - PTISP. -.Fernando

\
Ferro, Dep. Federal - PTIPE. - Harold.o Sabóia,
Dep. Federal- PT/MA. - José Pime~tel, Dep.
Federall- PT/PE.
. Prejudicado, haja vista o indeferiment9 da soli-

citação de apensação dos referi~os pro1~tosnão
configurando hipótese de·criação de Comissãq Es
pecial nos ter'rnos do art. 34, 11, RICO.

Em 23 de outubro de 1997. - Michel Temer,. ' .
Presidente.

Do Sr.~ Marconi Perillo, nos seguin
testermos:

REQUERIMENTO DE INFORMAçõES N.2 ' 11997
(Do S~. Marconi Perillo)

R.&quefO encaminhamento de solici
tação .do Tribunal de Contas da União
para que prOceda a auditoria na Prefeitu
ra Municipal de ltapaci - GO.

Senhqr Presidente, .
Requ,eiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 24, inciso X, do Regimento Interno desta Casa,
de que se digne a adotar providências no sentido de
que a Comissão de Fiscalização e Controle solicite
ao Tribun.al de Contas da União, a realização de au
ditoria no Município de Itapaci - GO, para verificação
da regularidade dos procé~imentos administrativos
adotados por aquele Município na execução do Con
vênio·n.2 00000833196, constante na Sessão 111, pá
gina 8136 do Diário Oficial Ida União de 2-5-96, fir
mado com a União. por intermédio do Ministério da
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Educação e do DesportolFundo Nacional de Desen
volvimento da Educação.

Sa,la das -Sessões, 8 de outubro de 1997. 
Marcóni 'PerDlo, ,Deputado Federal- PSDB.

ÀComissão de Fiscalização Financeira
e Controle (RICD, arts. 60 e 61).

Em 23 de outubro de 1997. - Michel
Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Nilson Gibson, nos seguintes
termos:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na conformidade

do inciso VIII, do art. 114, do Regimento Intemo, a'
retirada do PL n.2 3.537, de 1997 - Dispõe sobre o
exercício da atividade econômica do Transporte Ro
doviário de Cargas e dá outras providências, ainda,
sem parecer, de autoria do Requerente.

Plenário, 29 de setembro de 1997. - Deputado
Nilson Gibson (PSB - PE.)

Defiro.
Em: 23-10-97 - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Noel de Oliveira, nos se

guintes termos:

Brasília, 22 de outubro de 1997.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Noel de Oliveira)

Requer voto de pesar pelo falecimento
do ex-Deputado José~ Bruno.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 117, inciso

XVIII, do Regimento Interno, ouvido o Plenário, seja~
gistrado nos Anais da Casa voto.de pesar pelo faleci
mento do ex-Deputado José Fernando Bruno, sendo
esta iniciativa comunicada à famRia enlutada.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Noel de Oliveira.

Submeta-se ao Plenário.
Em 23-10-97. - Michel Temer,

Presidente.
Do Sr. Deputado Osvaldo Biolchi, nos

seguinte termos:

REQUERIMENTO

Requer apensação de projeto de lei.
Senhor Presidente:
·Nos termos do art. 142 do Regimento Intemo,

requeremos a apensação dos projetos de lei a se
guir.781/95, 1.431/96, 1.711196,2.240196,2.292196,
2.3E?7~96, 2.542196, 2.575196, 2.668196, 2.885197,

2.922197, 2.966/97, 2.988/97, 3_107/97, 3.414/97,
3:612197 e suas proposições anexadas.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1997. 
Deputado Osvaldo Biolchi, PTBIRS.

Defiro a apensação dos projetos de
Lei nºs 2.966197, 3.414/97 e 3.612197 ao
Projeto de Lei n2 2.240/96. Oficje-se ao Re
querente.

Em 23-10-97. - Michel Temer,
Presidente.

Do Sr. Deputado Roberto Santos, nos
'seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Senhor Roberto Santos)

Solicita di~buição à Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e In
formática do Projeto dé" Lei n2 1.153 de
1995.

Senhor Presidente,
O Projeto de Lei n2 1.153 d~ 1995, de autoria

do Ilustre Deputado Sérgio ArouCa, ·regulamenta o
inciso VII, do parágrafo I do art. 225, da Constituição
Federal, que estabelece procedimentos para usos
científicos de animais, edá outras providências·, foi
distribuído às Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; e de Constituição e Justi
ça e de Redação. A matéria, ao nosso ver, necessi
ta, também, ser analisada, quanto ao mérito, pela
Comissão de Ciência e Tecnologia; Comunicação e
Informática, nos termos do art. 32, inciso 11, letra a,
do Regimento Intemo. De fato, o mencionado projeto
de ·Iei tratá de matéria que tem grandes implicações
para o desenyolvimento das atividades de pesquisa
~ .experimentação, promovidas por instituições de
pesquisa científica e tecnológica e apoiadas pelos
ó.r9ãos públicos de ciência e tecnologia.

Em ,25 de setembro de 1997. - Deputado
Roberto Santos.'

Revejo o despacho aposto ao PL n2

1..~53195, parainpluir a CCTCI, que deverá
ser· ouvida antes da CDCMAM. Oficie-se ao
requerente.

Em 23-10-97: - Michei Temer,
Pre'sidente.

COMUNICAÇqES

Do St:.Deputado Fernando RilJas Carli, nos
seguintes. termos:

Brasília, 22 de outubro de 1997.

ExcelentísSirrto Senhor
Deputado Michel Temer'
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Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos da

lei vigente, que, no dia 2 do corrente, me filiei ao
Partido Progressista Brasileiro - PPB, deixando, por
conseguinte, o Partido Democrático Trabalhista -

PDT. - Luiz Fernando Ribas carti, Deputado Fede
ral.

Defiro.
Em 22-10-97. - Michel Temer, Presi

dente.

llustrissimo Senhor Presidente
do Partidu De'Ducrátlco Trabalhista· PDT

Luiz FemaIldo Ribas Carli! brasileiro, casado, portador do titulo de eleitor
sob número 144943:506·39 sessão 8d

, zona 431'. r~speitO$amellte vem a
presença de Vossa Excelência, nos Lel1l1f,,)S dq artigo 21 da lei número 9096
de 19/09/1995, comunicar seLl desligamento do Partido Democrático
Trabalhista .. por, a partir desta data.
Outrossim esclareço que n4l data de hoje protocolei idêntica comunicação
junto ao Juizo Eleitoral competente.

Pede deferimento.

Guarapuava, 29 de setembro de 1997.

\/u ' ·
I.U1/. F~~ANDO RJBAS-CM~t,_

("'Deputado Federal. .
,"", .

P'~I"·:'·'"tI9 . ; ...~ /l!.:
PP8 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

QuarapUAva. 03 d.e Setembro de 1997
A V. Ex!
Dr." a.'AR.IA DA SILVA KRAMER
M. D. J,j i7.a \.ia 438 740na Eleitoral
R: Qllindno Doe.aiúva n"1809
GuarapuaYalPr

Assunto: Filiação Partidária tU) PPB.
M.M.· Senh<Jl'tI. JUí7..a,
Confurme detennina a Legj~lacão Eleitoral, vimos pelo preljcnle,

solicitar I! V Ex.A
, providências paul. o rd8j~tro de miado ao PARl'mO

PKOGRJ:SS1S'l'A BRAl'tILF.lRO • PPB, da cidade de Guarapu2valPr~ cujo nome
segue abaixo:
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LUlZ FERNANDO RIBAS CARl.l 144(MJ~06 ..3l)

NO~I~ N." TiTlfLO ZONA

4J

SEÇÃO

8

Sendo o que aprellcnla para o momento, aproveito para expreSSo
VotoS da apreço e consideração

Atetl" 'amen1t,
1

· }c.b1i..ih
ALCLNDO PACHECO NETO

Presjdentt do P.P.R.

fXCELENTISSIf\,1U SI·:NIIOR DOUTOR JUrZ PRFSIDE~TE DA 4Y
LONA ELEITORAl DA:CO~'1ARCA DIi,Gl.Ir\RAPl JAVA - PR,

LlilZ FERNANDO- Rl'DAs CARLI, brasileiro, casado,
tamlacêutrco bioquimico, po~ador do Titulo d~ Ele_!o(" número
144943506-39. sessào 8~, zona 43\ comparece rcspcitcmamcnte perante
Vossa Excelênéiá, para tÍ)111tIl,ic,ar o .~i~ DESLIGAl\IE~TO do Partido
Uemocráticu .1\abaibi.s_tu(p~)jr), çonfonnc ~e v.erifica p~la cópía
devidamente protócolnda per~) Ilusrrc:'Presidemc daquela sigla partidána,
(doc. ACOSla(Í(»

AS:iim, requer se d1gl1e Vossa Excelência. dt:teon'iilar sejam
feitas iaS 'art()tatt'õe~" devid(is :j1àn1. ~1: flftí· dê'~-q l-te dnravante, cpuàidefé-Ú,exlinto
qualquer vínculo político entre o signatário c '41 agremiação parú:dt\ria acíma

,)nencio{laqa.. . . ,. '., ,',

Nest~s tennos

Pede Det(;[iment"
Guarapuava. 29 d~ setembro de 1997.

~·Co ..
RNANDO RIBASCI\RLl
cputadn Federal
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Do Sr. Deputado Michel Temer, Presidenté da
Câmara dos~dos, nos seguintes termos:

Brasília, 23 de outubro de 1997.
Aos Senhores Membros da Mesa Diretora,
Com meus cumprimentos, comunico a Vossas;

Excelências, por determinação regimental, que esta-

rei ausente do Brasil no período de 24 a 27 de outu
bro corrente.

Colho a oportunidade para reiterar protestos de
consideração e àpreço.

Atenciosamente,- Deputado Michel Temer,
Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 147·A, DE.1997
(Do Senado Federal)

(PLS N° 101196 - COMPLEMENTAR)

Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Administrativa Metropolitan~ do Distrito
Federal e Entorno, e a instituir o Fundo Complementar de Desenvolvimento dó
Distrito Federal e Entorno, e dá outras providências. Pendente de pareceres das
Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Desenvolvimento
Urbano e Interior; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Jusliça e de'
Redação.

(PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 147, DE 1997, TENDO APENSADO O DE
N° 26, DE 1995)

su MÁRIO

I - Projeto inicial

li - Projeto apensado: nO 26/95

fi - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- parecer dorelator(ao Projeto de.Lei"Complementarn026/95, apensado)
- parecer da Comissão .

IV - Na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior:
- parecer do relator (ao Projeto de Lei Complementar n° 26/95, apensado)
- parecer da Comissão

o Congresso NacionÍlI decreta:

Art. 10 É autorizado o Poder Executivo a criar. para efeitos de articulação
da ação aàministrativa da União. conforme previsto nos arts. 15 e 43 da Constimição
Federal. a Região Administrativa Metropolitana do Distrito Federal e Entorno',>

§ 10 A Região Administrativa de que trata este artigo é constitqída pelo
Distrito Federal, pelos Municípios de Abadi~ Água Fria de Goiás, Águas Lindas,
Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho. de Goiás, Corumbá de Goiás
Cristalina, Formosa, ~ Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre aerIlardo:
Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparalso e Vila Bóa, no
Estado de Goiás, e de Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais.

§ 2° Os Municípíos que vierem a I ser constituídos a pàrtir de
desmembramento de território de Município cirado no parágrafo anterior passarão a
compor, automaticametlte, a Região Administrativa Metropolitana.
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Art. 2" As atividades desenvolvidas na Região 'Administrativa
Metropolitana do Distrito Federa! e Entorno serão coordenadas por um Conselhil
Administrativo integrado por até cinco representantes da União.

Parágrafo único. O Distrito Federal e os Estados de Goiás e Minas Gerais
poderão indicar até cinco representantes, cada um, para integrar o Conselho
Administrativo de que trata este artigo.

Art. 3' Compete ao Conselho Administrativo:
I • elaborar o Plano de Desenvolvimento Integrado e a programação dos

serviços comuns;
II - coordenar'a execução de programas e projetos de interesse da Região

Administrativa, objetiVando, sempre que possível, a unificação dos serviços públicos
comuns;

III - decidir sobre a repartição, entre as unidades da Região Administrativa,
dos recursos previstos no ar!. 6·

Art. 4" Consideram-se de interesse da Região Administrativa Metropolitana
os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos Municipios que a integram,
especialmente aqueles relacionados ás áreas de infra-estrutura básica e de geração de
empregos.

Art. S' É o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Especial de
Desem'olvimento do Entorno do Distrito Federal. como pane integrante do Programa
de Desenvolvimento do Centro-Oeste - PRODECO,

Parágrafo único, ° Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do
Distrito Federal eftabelecera normas e critérios para unificação de procedimento<
relativos aos serviços públicos. especialmente com relação a:

a) igualdade de tarifas. fretes e seguros:
b} linhaÁ de crédito especiais para atividades prioritárias;
c) iscnçres. reduções e incentivos fiscais. em caráter temporário, de

fomento a atividai.s produtivas em programas de !l,eração de empregos e fixação de
mão-de-obra.

Art. 6' É o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo Complementar de
Desenvolvimento i Distrito Federal e Entorno. destinado a financiar programas e
projetos prioritário para a região. com especial ênfase para os relativos á infra
estrutura básica e g ação de empregos. -

Parágraf6 único. O agenciamento financeiro e a aplicação dos ,recursos do
Fundo a que se refete este artigo ficarão a cargo dos bancos oficiais.

, Art. .,. AFundo de que trata o artigo anterior será formado pouecursos:
I - de n~eza orçamentária e extra-orçamentária que lhe forem destinados

pela União, na fonna da lei.
II • de natureza urçamentária e ex.'T'a-GfC31"er.',.ia que lhe forem destinados

pelo Distrito FedettI, Ix'los Estados de í' ta.!> Gerais, e pelos Municipios
abrangiâos pela Re~ão Administrativa Me ,ana de quo; , -at:t esta Lei: ' '

III - de 0il"'ações de crédito ex' .> e int. :15;
IV - de outras fontes externas e emas.

GOlas e Mmas üeJls, e os MwuclplOs retendos no § I· do art, I·. com a tinalidade de
atendrr o disposto testa Lei.

Art. 9' Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
Art. f'. fevogam-se as disposições em contrário. " .

Senado ~ederal, emO1- de março de 1997

s-.~'\,
_.do,,", FfJ:F - J

\·I.EGIS~ÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORpENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

CONSTITUIÇÃO
RÊfúBLlCí\."FED~:~TIVA DO BRASIL

TÍTULO III
Dr Organização Do Estado

........................+ , ..

CAPÍTULom
Dos Estados Federados

Art. 25. Os Estados, organizam-se e ~gem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observàdos os' princípios desta
Constituição.

§ I° São reservadas aos Estados as competências que não lhes
sejam vedadas por esta Constituiçãó.

§ 2° Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante
concessão, os serviços locais de gás canalizado, Rã forma da lei,
vedada a edição de medjda provisória para a sua regulajJl~ntação.

§ 3° '0s Estados poderão; mediante lei cómplementar, instituir
reg1ôes metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integr<U"
a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum.

Da Administração Pública

SEÇÃO IV)
Das Regiçes

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá artiCUlar
sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a
seu desenvolvimento e à redução das desigujlldades regiOlJais.

§ 1° Lei complementar disporá sobre;
I -as condições para integração de regiões em desenvolvimento;
11 - a composição dos organismos regiOlJais I!jue executarão, na

forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacio$~ de
desenvolvimento, econômico e social, ápçov~dos juntamente com
estes.

§ 2° Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na
formada lei:

I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e
preços de responsabilidade do Poder Público;

II - juros favorecidos para financiamento de atividades
prioi-itárias; .

m - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos
federais devidos por pessoas fisic1lS ou jurídicas;

IV -, prioridade para o aproveitamento econômico e social dos
rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de
baixa renda, sujeitas à secas periódicas.

§ 3° Nas áreas a que se refere o § 2°, IV, a União incentivará a
recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios
proprietários rurais para o es!abelecimen'to, em suas glebas, de fontes
de água e de pequena irrigação.

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

TíTULO IV
Da Organização Vos'Poderes

CAPíTULO I
Do Podei' Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO lU
Das Leis
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Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será ::-!lvis~o

pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sançoo
ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o
rejeitar.

Parágrafo único.Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.
.................................................................................................................
................................................................................................................

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado nO 101, de 1996-Complementar

,Au~ o Podct Executivo a c:riat a Regiio
AcItn1IúStrativa Metropolitana do Distrito
FedCtal e Entorno. e a instituir o Fundo
Complementat de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno e dá outras
ptovidênci~.

AptescDtado:pelos Senadotes lris Rezende e José Robeno Am1da

.Lido no expediente da Sessão de 17/05/96, e publicado no DSF de 18/05/96. Despachàdo
à Comissio de Constituiçio, Justiça e Cidadania-CCJ.
Em 10112196, o relatório inicial do Relator conclui pela aprovação da matéria com a
apn:sentação das Emendas nOs 1 e 2. Durante a discussio o Relator apresenta a Emenda
de nO 3. Em fase de votação a matéria é aprovada com as emendas oferecidas pelo
Relator. Anexadó ao processado parecer da Coruissão pela aprovação da matéria com as
Emendas de nOs 1, 2 e 3-CCJ.
Em 18/12196, 1eilUl'll do Parecer nO 692196-CCJ, Rei. Sen. Lúcio. Alcântara. AbellUl'll de
prIzo durante cinco dias úteis, a partir de 17 de fevereiro do próximo ano, a fun de
receber emendas, nos termos do ar!. 235, 11, "d", do Regimento Interno,.
Em 06101/97, fica abeno o prazo de cinco dias úteis, a partir de 17 de fevereiro próximo,.
a fim de receber emendas nos termos do ar!. 235, 11, "d",'do Regimento Interno.
Em 25102197, a Presidência comunica ao Plenário o ~o do prazo, ontem; sem
apr=taçiodeemendasao~~. • .
Em 05103/97, anunciada a matéria, usam da~vrano encaminhamento de sua discussão
os SCtwlores lris Rezettde, valmir C8llIpelo, José. Roberto Amtda, Artur da Táv.ola,
Ramez Tebel, 'Waldeck OrneUas, Lúcio Alcântara e Josaphat Marinho. Em seguida é lido
e rejeitado RQS n° 166197, subscrito pelo Seno Josaphat Marinho, solicitando adiamento
da discussJo da matéria, a fim de que seja reexaminada pela CCJ, tendo' \lSa!l0 da palavra
os Senadores José Roberto Amtda, lris Rezende. Ademir Andride, Valruir Campelo e
losaphat Marinho. Discussão encerrada. Aprovado o projeto com o seguinte resultado:
Simc69, Nio'=l, Abstenção=l, Total=71, tendo encaminhado a votação 9~, Senadores
Hugo Napoleão e José Eduardo Dutra. Aprovadas em globo as Emendas nOs I' a 3-CCJ,
com o seguinte resultado: Sim=64, NicJE(), Absten<;io='2, Total=ó6. À CDIR para redação ~
filial. LeilUl'lI do Parecer n° 79/97-CDIR, ReI. Seu. Flaviano Melo. ofctecendo a~
Redação Final da matéria, AproVada. nos termos do RQS .nO 168197, subs~cito pelos
Senadores Ireis Rezende. José Robeno Arruda e' Lúcio Alcãntara. solicitando dispensa de
publicação. para imediara discussão e voraçio. da redação final.
Á Cãmará'dos Depurados com o SFIN",.:.:: ,! <.. .::;""- :..- '7 - ,_-' 3. ;:?

Deliro. Apense-se o PLP n" 26195 ao PLP n" 147/97,
Oficie-se ao primeiro Requerente e, após,
publlque-se.

Em CJS / 0:3 / "l=i-

REQUERIMENTO
(Do Deputado AuguSto Cmvalho'

Requer urgência para apreciação do Projeto
de Lei Complementar nO 26195.

SenhorPresidente,

Nos termos do Art 15S do Ragímento Interno, requerem!JS a V.Exa.a
apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei Complementar nO 26195 de autoria do
Deputado Augusto Carvalho, e apensaçIo do Projeto de Lei do Senado n" 101196 de autoria

dos Senadotci /ris Rezende • José Roberto Anuda, que est>beJecc a RegiJo MetropoliWla dl:
Btuília. disciplinao respecti.o sistema administrati.o DlClropolitano.

Estabelece a ReglAo matropolftana de Brasma e disciplina o respectivo Slst.m~ Ad~lstral'
MetropoHtano. ,. !"AI

(As COMISSOES DE TRAMlHO; DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO POBltCO' DE DESEN
VOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO- E DE CONSTI
'TUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇAo (ART. 54» ....

O CONGRESSO NACIONAL clôàeta:

. .~, I· - ~ics ,.~be1ecJds, Da forma do artigo 25, § 3·, da COIlSti!ui>l1O Fedem!, a RegiJo
Me!rol"'lilMo dl: Btuilia. conmnnda da. Regiões Administrnti... do Distrito Federal. e doJI municlpioo
~~, Ocideaw. Formosa. Lnriània. Padre· Bemardo. Planaltina da 00i.U. Santo Antônio do

Oficio nO ::.' t.. (SF)

Senhor Primeiro-Secretário.

Encaminho a Vossa Excelência. a fun de ser.submetido li revisão
da Cimara dos Depurados. nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado nO 101, de 1996-Complementar,· constante dOF autógrafos em anexo, que

"autoriza o Poder Executivo. criar • Região Administrltiva Metropolitlnl do Distruo
FtderJ.1 t Entomo. e a instituir o Fundo Complemenw de Desenvolvimenlo do Distrito
Federal e Entorno e di. outras provi4inciaf",

Senado Federal em ['1" de março de 1997

. Pmgmfounico • Todo. '" a,,.,,, municlpi", o::riIldos por·desmembnuneotos dos 'clpioo
reCendas no capuldo artigo serão l1utoma.ticmnente membros. da. Região Metropolitana de BnuJJI:.UD1.

, . AItZ· - A Rtglio Me1ropolIlana de Bea"lIia e llrlmunstrada por nm COD!elho Delibetati
=,:.,.<ll''''''''"''Ml>eD'e" pelo< gn,·etlllIllo... de 00"", e do Dí>lnto Fedem! e por llDl c.....lli.';

. ':. I· - C) Coosellio DeliberatiVo o CAlmposto por 9 .no":';';"'broo dl: re<oDh<cide
~~~r~ca ~ adoÜiústnluyn.s~ que ~.l.cincoJ semo indiC3d~ ~ló Poder E~utivo do Distrito

~J 'pelo PfX1er Execuuvo do Estado de GoíM. deites u1tlDlOl no nunimo 2 (doi,) S4rio
>bntworiamente indicados pelo..Poder Execuuvo'dos DlUmClptO!J envolvidos. . <

. ~ 2~ - Q tComeJho 'CoomItivo e composto de 1 I0011 ~entDnte de cada . . •
lIl1eglaDle da Rogijo Meiropolitana, sob • direção do PIe,,,leate do ConaolhoDeliberau"", mumCl(110

do CcmoJhoo!ut;.~: ~~~~~~v: ao Disirito Federal proV<r as deape... dl: mIllllJtellÇio

Art, 3·· Compete ao Conaelho Deliberati\'O:

[.~Elaborar o Plano de Des~vl)lviment() Integrado e 11 progm.mnç.do do! ~ÇOI comuns;

. n . Coordenar • ex<cuçio de _ e projetos de int.lClI•• da Rtgi!l~ Me1ropolitana,
objetJ.wndo, sempre que poISl"'!!,. a unitiçação dOl.HJV1ço, publicos COll1Ul15;



33840 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1997

Ar!. 4'·C~ao Comelbo COOJUltim:

n •~ .., Ctmelbo DeIibonlivo a elabcnçio do plmoo ngioaaiI • a adoçIo do
providIncio rolativu à l!lCeCIIÇiO doe KtViçoo C<lIllllDI.

Ar!. S' • COCIídtnJn.Io do iDleroHe motmpoIilaDo OI legUÚlt<I oerviçoa _ ..,.
IIl1lIlicipios que inlepm a '"Silo:

I • Planojamonto do _vimonto _mico. .ocial .terrirorial. do forma inlesr>de;

n·_oBUi<:o,1IOIad.unt:meabostecimmto do água, coleta o tratalDOlllo do eqoloI,
•~o de limp«za publica;

m.Sat\do;

lV.~

V •UIO do 1010 mouopolitanD;

VI .. Trmu.porte te ~i1tem6 viArio:

VU • IndÚltria.. Comércio e Turismo:

vm •Agriculturn o Abe.tocimoulo;

IX • HabilSÇiIo oPatrimõnio Histórico:

x .Segurança Público;

XI· Justiça eI'romoçlo Social;

xn .Recr0eç4o e Lazer;

xm. Aprovoiwnenro mll1tiplo dOI fOCl1lllOl hidrieos;

XlV • Dosenmlvimento oeoló!!ieo sustentado. contro~ da poluiç40;

y;:.; •TeIocom~. Enorgia Elétrica;

XVl. Outros serviçoe incluldoe IllllÍlOll de ClXIIpOlblcia do COllSOIho IJcHbomiw.

Ar!. 6' • O. muniolpíoo da Regl10 Metropu1ltAns, que perlicipmm de 0X8CUÇI0 do
'pIiuejsmenio lJIlei!lAdo doe serviçoo comUDI, todo pIO&dncia na obiollçIo de lOC1IOoe ftdoniI •
-.luais; inclusiYO oob a forma do finonciamoolOl, hem romo gamntiu pera emprMtimoe.

Art. 7' • É criado o fundo paro o o..envolvlmomo da Rogi.Io Motropolitlne do Bmllia,
dtotinIdo a fíDaDclar 00__• projetOl prioritáJiOl pera~a teBiIo·

Ar!. 8' - O Fundo ser& c:onstituldo doIsoguln\Ol IeCIIIJOO:

I. RecUIJOO de llSluIeza o:çammlária o_~ que lho fomn dNliIladoe peIoe
Goven>os FedonlJ, do Distrito F<desal. do Estr.do do~

m-Parco!.. da...."..,. do Illltum:\ tributária'.o.tadual, paro~ o~ COIIl1lIII
da RosiiO MelropolilaDa; •

IV· Rocursol de outnU footes externAS e iulema.s..

Ar!. 9" - E.ta lei outm omvigor na dota do suapub~.

Sala dAS Ses.ões. om jJ&abril do 1995.

~V<t,
AUGUSTO C,w.VALHO

Doputr.do Fedonl- PPS 'I?F

JUSTIFICACÃO

AI> lO criar lIDlI RogiJo Metropolitana~. por objetivÓ preclpuo llIIÍficar 00 llUIloI doe
MIVÍliI pi>b\ioIlo Im l1Ilmiclpioo \lmltn>fH a CllIIlll!J'OO ás ilm>dee capi1âll. afim de melbcnr u~
de vida do popuIaçIIeI que, midlndo em det<aniDIdo muniolpio, dosenml...." IIIU attvidadoa omoutto.

NMlIlIdido, já 50 ooohoc:om, BtuiI .m, ReBi600~ do Rio, do SIo Paulo,
do Porto AIotlR, de BeIjm, do Belo HarlzonUl, enfim, de tOOoo aqueles gI'IDdos COllilomeradoe urbIDoe que
li focom lllDdIDdo.... 1O<IlO dei gtADdes capitais <\o·Pals.

I!Ila -.idedo, "';a, ede reguIamt;nw a vidO de WlIoi • tanlOI cidIdIoa que rosidem em
...... lIlUIlicipeil diftnnles llIM quo coocomm, na intica. a._uma eleJa. pont 0."""""-0 do .....
_idadeo \lIO>ld!', tduoaçào, emprogo ."'\, eslA davitlsmonte ._na CODSIituiÇio FoàenI, que
...imll_llOf3'dolOUart.2~: .

Foi. UllIll estimulado quo o ...Deputado Délio Bm:,~ inlltlizmonto, nIo mOlDOU a
llOISO CllIIVlvio_ C..., apresentou. em 1991. um projelo de lei complementar, don' 21, com o inmilo
de__I ReaúIo MetropolitllIll\ do BlBItiia. Pcc um de.... feIizos llCUOI. COUbe·OOI .... o ..lator do
.procesoo na COIIllUio da IlcMnvo1vimenlo Urbeno. lntonor da C!nwa de IJcputadoo.

. N~jd(). jWltcs. pfOC.l1f'llIWS aprotw1dar l1 queJlAtl.~ Ir o.crescetllADdo no projetO
t>I121Iln1 nqueics dl.SJ'O'lUvo., que I) lomu..em IDIUS ae:il. mlU' rncuvel. o que l\Ctl!IClilamol ter COllIegujdo
c.om \} ~ub5\ltuUVO qU! nos ammamca a aptesf:nw no proltl.l> DnE:ma1.

LamtntaVtl111eDIC. ú Prrzado Amigo Délio B17lZ rulo retomou ~ esm C:ua.. rnz40 por que, DOI

ItlJ1DOS res;imentai., foi arquimdo o projeto de lei complm1eDtftI' de 3U3 .utana.

Mas a idt~ esta. e ceno, D!o poderia ser arquivada. Veja-M~ o Ilustre ex-Parlamemar e
mundo do Luziinia, uma das cJdados que, oilng&lorinmenle, lera que compor a RogJjo MElropolilana de
Bruilia. E iltO porqtJe. Sua Ex~liDCia ~~ ....., melho~ que, ninguem. exiJte um fabuloio canipnte
bllmano quo se d ..!Dca•• cada dUl, de LUZlllII1ll allru'lia, , ...' paro tmboIhar, .eja pom CSlUdar. sojl 0lXl
busca de a5!iJtt~)!l mtdit:o--~OClal. enfim. & procura de coodí:õtlJ de ~da qt)t' aquele Mnniclpio Baiano ~

doe~. progteWJlU do EslJlclc. diga.,. a bem da verdade· ll>1<> leria~óesde OI.......

Em Mndo &111m, cetom&mO! o auunto oette projetO de lei cot:nplementar, DI. certeza de que
......= I.vando adianto uma idoia que c=s>dmmo& das nWo impocIanta pera uma soluçio pmoIa,
Jlnne • definitiva do tllIItos e la1S probletnas que uso1lun as populações quo Vivem denlro e "'" lomo do
Di.trlto Fedenll.

Po<tanio, é _ louvi....l. 0jl0dtlIIa IlJl'OI1OIlçIo do tlIJlxe dq1.Udc> Dé1i<> Btu.
Sua impIanlaçio lIIOdemir.aIa a forma do p1aDejammlo da RgíIo • JlIIlIlicioá um mec:onismo furIe o
e6cioIlte ponta soluçA0 doe graves probIomo oocialJI que afllgem grande pulO da popuIaçio. Sebe-II que
o Diltrilo FedInI. plmejado pora uma populaçio do ~00.000 babitanloo no IDO 2000, jil pomlÍ um
contillgeme populaciooal .uperio< a 20500.000 do babi\atllCs, levando-so em COIlS~ a l1lll te@lIo
motropolltanL justificando-.., doesa forma, plenamente o.projeto ore em anaIíJe.

Esou regiiles • g_dmica • et1UImo. C<IIIIituem, por luo, lÍlUIIÇóes típicas • em tudo
diferente daqillo que .0 entendo por Rogi.Io MtropOOna.. 1'_ perteDce< I ..,. Ultima, valo obeervar, em
jl<iDctpio, quo uma dei~óes buú:u e & p<OlCimidade UIllOliiata, de tal foana que, ....1lIllitoo cuca, lO

u1lnlpes.. a IIcnleira do um MUIDmpio e, mosmo, da um Estado, pralic.unonUl som uit do mesmo
aj!lom...do wt>eno. No ....., em tela. o o que 0C<lfl0, por _lo, quendo nos deJloc:omoe do Bmilia a
Valpualso.• Cidade Ocidontal. ao Novo Gama. pera dtur.pena "" nWo coobecidOlo vislvás.

Valo 000....,. que. apresCllIAdc o projoro original pelo Sr. Délio Braz o quondo da
.1abor'I'-'0 do n""$O .ubstlrullvo. lllÍO ioram poucas "" delegayóoa que _ do cidedN vizinbII 
Parncaru, cristalina, Unat, toda. objotivando con>oJ!llÍr que .ua c:omunldsdo. {OIsom "1l'"BI'IU ilRogiJo
Mttropolitnna: o~, pelo que la moistwnos aqui, 001 fui. impos~r·..tl attndtr..

COOIidorando-Ie o· ptinc.ipal' objetivo dilt· Regi<'lO< MetropoHtlnu. do eoooidenr a
probletnatica da populaçilo que ,"lido. rrobeIba na mesma '"sifo, dlvidlda odtnlnittrativlrna1lll por varies
municlpioa diJtinlOlJ, em ..,... opinilo acbamoo que • maio correto CIIjlOlber na RogiJo Motropoli'- do
BrulÍia .. to<lióes &chDinistnl\lval do DiJttiI.' FedetaI • ". munlclpica goiInoI do Fannou., LuziWa,
Cidade OcidolÍtaI, I'lldro BetD<ll<ió, Santo Anldmo do IJcscoberro o F.anaJtiIlll do Gaia•.

.De..... co<Uiàenlr também quo, .imilaanonl.e ao municlpio de Cidade 0cidenlaI,
<!=bUldCl de L=inln, OU1rold~tOl ndWllo. Dluno& como """"PIo o caIO do Valporalso
que.e _.para ,..\iz.", um plebi,clto "'lO pode optar por.eu rio.lig_ do m\llllÇlpio do Luzlinia.
E isto lA~ tnaio des~ ano

Na COII,posiçl10 00 C....llio IJcliboraú",. cnmro' <pe o numero do momlxoo que eooduz a
U!,M Iwmonia. "!!! posiçile. 1IIllI"'IdtmIOte. ~nios••• eXJõMso pela quantidade de 9 Inovo)
:ooselboíroa, 5 ;CI\1llO', iti<ÜClld;J> pelo 80_ do.DiJtriro Fedotalo 4 tquail<!) pelo Govomo do Estr.do do
Goiu, seodo que dt!te.lJ ultimm:, 2 (doL" devem. Rr indicaç(Jfll doa munictpios peIteOC«llft .. RegiIo
Metropolitllll1l. Obviamenro. 1.1 propo.<ra de cumposiçilo I... em cOOllidemçAo quo • Rcgifo Metropolitana
deve coexistir com. a autonomia. politica e adm.inistratiVi\ dOi mumclPÍOI envolvidos e.do Distrito FedoraL

Noe serviçoa COlllllt1ll·'OI munlclpioo que integram a Rcglilo. d....... também se<
COOJideradoa. adlciooa1nlenlO .os relaciooado. no fIOjoto CII1 llllIiIo. AI ..... do Sal1àe, SeguIança
Publica. Turismo, Desett",!vimento Ecolóil<o Sustontndo, Tolecomunienç<le. o~ El6trica.

Quanto ao Ftmdo Cootábll para o IlcHn,'OIvimen1o de RegiIo lvletrnpo1ltana do Bwllia,
coosi~. quo pIlIO .iguilicat"". dQs investimoutOl devo ser n10C4llA nos tnllllÍclpÍOI do estado de
Goiu, a fim de •• minimizlIr ,,,, ~ilibriOl bOJo OlIÍllentes. Sem dúvida, embora o Diltril<> Fadon1
ooa.viv& com@UV6I probltmP de cunho 1OCial, OI .exiateotaI DOI municipiol goiaDol do maia expteIIivoI,
domsndsndo, pois, inveatlllletltOS "guilicall"" para diminuiçio doe duequillbriol.

- soolido, """"""" • dobeto .... llOIN PRJIlOIiçio, nio sem Mloe • pcI' _ ~
lIlriIa do juIl1ça, deItacar o pioaeirlsmo do Noln Ex-Colega Délio Btu. Ertlvomoo,~ I~ de
tal~ cieoles o,_, coesõe qt.mo à ooouaidede do .e~ soluçlo pea um sem.
D1llIlIro de probIemu que oxiJlfm. 'PO _ a cada lIlOIDOIIIo l1lllIlI IIIiIo que ... 0IilW u 'PO maiI
....... do pcIltO do vi... pop.1IacloaaI, ..... lodo o PalI.

E DIo >lo probkmu cri&doI apenu em Bruilia, já 'PO, ao lJII _ JlOdlda obMnv,
- problanu lO apRIIIllIm, quue que do bma id&tlica, em todoe OI tIIIClÍCl\liOI lciIIlOI cpt
pnlIII1demoo Hjam aSfIlIlOdoe UI RegiJQ~ de BIUl1ia. ~ llOal _ .......,

populaciooaI,.-do nWo nada, a _sidade de CCXlIOIlUir uaba1ho, 0C\IPI9I0 pua Iodoc OI 'PO aqui ..
iDotalaIll. E tudo bi de IOrl'eito a beoe do 0DItDdim00I0 lIlUtUO já que, impo..lvaI ..... >lo proltIemu 'PO
preocupemalodu ulUt<lridadu nio apatlII no DiItriloFode<al, ..... noE.tado.IlllI~-~
deGoüt. . --..-

I!IIamoe '*"" do quib deba1e a lIOl: travado em tomo de llOII& PRJIlOIlçIobide~•
la, DIU, oobnludo, hilde _ .... lI1Ilprovaçilo, j. que DIo hilnWo como.'I\lÍl' 19uanlsndo lOIuçlloo que
a1BUD1 enlaldanmiP:u mas quo, pera 00', s&>a_ lógicd. E n.....sriu.
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É COOlO ontn:go meu Jll'lieto de lei comp1emeolar li coosideraçáÓ de lDOllI U.-. P....
lIOIla C.... Il& cetteza de que seu. objeti\'O. tenIwn .ido devidamonte .""lmcidor •definidor lIZIo pela
qual me animo. pedir o npoio de todos. '

Sll!4dasSeuõea,~de.brilde 1995.

~(v{lt
AUGUSTO CARVALHO

Deputado Fedonl· PPS I DF

Inconfonnado, no entanto, com esta decisão, peço P~mIissão para
dela recorrer ,junto a V. Exa., dilmte, sobretudo, de argumentos que
caracterizam a atjpicidade da região metroplitana que sé nretende criar.
Exmo. Sr.
Or. Luls Eduardo
MO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

TInn.o 11I

..................................
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 4 .

É que, diferentemente do que oc,?rre em todo o Pais, essas
regiões, fOlmadas junto ás capitais de quase todos os Estados, reúnem
municípios de apenas uma unidade da Federação, o que não ocorreria em
Brasília - sem Município • que teria de englobar áreas municipai!\ de duas
unidades federativas, o Distrito Federal e o Estado de Goiás, razão por. que não
nos parece admissível o apelo a art. 25, § 3° da Constituição Federal, Já que a
região em referência abrange interesses de duas Unidades da Federação, o que,
salvo melhor juízo, somente se resolveria por iniciativa do Coqgresso
Nacional, na fOl1lla aliás, como e"stamos propondo.

Ocorre-nos, ainda, que o projeto fora inicialmente apresentado
pelo ex-Deputado Délio Braz, infelizmente não reeleito, ,com o que sua
proposição veio a ser arquivada.

Referido Projeto de Lei Complementar, ,apresentado eJrt 1991,
recebeu o nO 26, transitou pelas Comissões de Finanças e Tributação, de
Trabalho, de Administra2ão, Serviço Público e chegou ,jl ser apreciado pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior. Ali tiye a feliz oportunidade

de relatar o projeto, para o qual fOl1llulei substitutivo, sus!itutivo que, nesta
nova legislatura, apresentei como novo Projeto de Lei Complementar, !lão sem
antes, como de justiça, fazer, em suas justificativas; menção expressa à
iniciativa do Nobre ex-Deputado.

Na esperança de ver reconsiderada a decisão dessa. Mesa, p~
que nóssa proposição possa tramitar pelo Congresso, na fonna regimental e,
considerando, além do mais, a importância de que se reveste para a pop!JIação
já de vulto que gravita em tomo de Btasilia, valho-me da oportunidade para
fazer chegar até V. Exa. nossos protestos de reconhecida estima' e .elevada

~onsideração. /d;? /L .
V'1fV~ ~

Augusto Carvalho
Deputado Federal - PPS 1DF

~

de 1995.

CAPInr.om

Dos EsTAlJOO FI!Zll!ItADOS

Art. :zs. Os EstJdo< 0lPlú.................. pe/u c '. .
rem, observados OI prtocípiOl dtsu CollJlituiçio.' o~. leis que adota.

por..Jg,:,;-- JOII!sladoc li_petiocíu que nio Il!es ~.veda<W

..estIU·:~~~~de~~~'!"Illl>lIWue~··mpre·
'. ~-,- ~-.-.OI_IOCAISdeBúc:onaJizldo.

. f 3. Os E_poderio, llICdiaJUe lei l:OllIpIemenw-, iOllinút .
polll~~••gl...._ urbanas e lIlicrorrqilles c:ollJlituldu rqi&s
MuruClptOfltlll/lroks, pIIl inteem a n_n;....... ...........~.~de
funçlIes públicas de in....... COOlUln. - ............ or-~_ ea~ de

República Feáeranva do Brasil

CONSTITUIÇÃO
1988

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

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

SGMJP nO LI3lj 195 Brasília. C)de ;~
Senhor Depútado,
Refiro-me ao Projeto de lei Complementar nO 26

de 19~5, de sua autoria. que "Estabelece a Região Metropolitana de Brasília ~
dim:lphna o respectivo Sistema Administrativo Metropolitano".

'. Tenho a informar que nao será possivel dar
tramItação a, prOpoSição em epígrafe. tendo em vista. nos termos do que
dispõem os ~rts. 25, § 3°. e 32. § 1°. da Cansliluição Federal. que a matéria
nela conllda e da campetencla do Distnto Federal.

" Nesse sentido. encaminho-lhe' ém devoluçAo
refendo proJeto, de conformidadtl com o disposto no art. 137 § 1° inciso 11 SGMIP no 9)'9
alinea "a", do Regimento Interno da Câmara. dos Deputados. .'.' ,
, . . Colho o enSejo para 'renovar a VOSS;! Excelência Senhor Deputado,

protestos de eleVadO,apreço e distinta conSideração. ,,' .

Brasília,.z.t.de ~ de 1995

Em atenção ao Ofício n° 083195, de 15.08.95, a propósito do

pedido de reconsideração do despacho de devolução do Projeto de Lej

CQI!lclemanlar no 26. da 1995, de sua autoria, que """tabelece a Regilo
Metropolitana de Brasília a disciplina o respectivo Siltllllll Admirliatrativo

Metropolitano", tenho a informar o deferimento do pedido e retomo à tramitaçlo

da mencionada proposiçAo, que deverá ser examinada pelu ComillOes de

Trabalho, da Administraçlo e Serviço Público, Desenvolvimento Urbano e

Interior, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Redaçlio (art. 54).

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excel~ncia protestos de
elevado apreço e distinta consideração.

Excelentissimo Senhor

Deputado AUGUSTO CARVALHO

Anexo IV, Gabinete 216
NESTA

.Brasília, 15dc agosto de 1995:
DEFIRO. RECONSIDERO O OESPACHO DE DEVOI
CAO AO PLP. N. 26195. DETERMINANDO O "'
RETORNO A TRAMITACAO E O SEU EXAME PEL.
COMISSOES DE TRABALHO. OE ADMINISTRACA·
SERVICO PUBLICO. OESENVOLVIMENTO URBAN·
INTERIOR. FINANCAS E ·TRLBUTACAO ·E CONS
TUICAO E JUSTICA E DE REDAC CART. 54
~~I:;1;~E6AO/A~~OR E. APOS L~"-C

ASua ExcelênCIa o Senhor
DEPUTADO AUGUSTO CARVALHO
Gabinete 216 - Anexo IV .
NESTA

OF.083/95

Senhor Presidente,
Com o oficio SGMJP n° 434195,de 03105195, foi-me devolVIdo

por V..E'?i' o ~jeto ": Lei Complementar nÓ 16, de 1995, de minha autoria e
que objetiva cnar a Região Metropolitana de Brasília.

No entendimento da Mesa desta Casa, não seria ppssivcl fazer
tramitar referida proposição, já que, na fOl1lla de dispositivos cohstitucionais,
"a matéria nela contida é~ competência do Distrito Fedetál".
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COMISSÃO D~ 'I'IWIALIIO, DE ADMINISTRACÃO E SEÍlVICO PÚBUCO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 26, DE 1995

Estabelece a Regilo Metropolitana de Bruilia e
disciplina o respectivo Sistema Administrativo
Metropolitano.

I -RELATÓRIO

o projeto em exame visa à illlltituiçlo da Região Metropolitana de Brasilia, a
.er integrada pelas Regiões Administrativas do Distrito Federal, pelos municipios goianos de
Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás e Santo Antônio
do Descoberto, bem como pelos novos municipios que vierem a ser criados por
desmembramento desses.

regional. Pressupõe-se, ainda, nesse conjunto de municipios a existência de um núcleo central, .
que exerça forte influência sobre os demais e ao mesmo tempo seja por eles afetado.

Nesse sentido, a proposta de criação da Região Metropolitana <ll: Brasilía
juttifica·~ plenamente.. Com efeito, Brasilia é atualmente um núcleo de influSncia sobre

vários mu'nicipios, em sua maioria do Estado de Goiás, constítuiodo o chamado Entorno. No
total, tem-se na região. uma população de cerca de 2,3 milhões de pessoas, formada num
processo desordenado de ~rescimento, com efeitos bastante negativos em termos de oferta de
serviços públicos, emprego e moradia, entre outros.

Ao mesmo tempo em que se beneficia com a mão-de-obra e os produtos
provenientes desses municípios, Brasília se vê pressionada pela crescente demanda de
serviços públicos em áreas como saúde, leducaçio e assistência rural, infra-estrutura urbana e
lazer. Por Qutro lado, esses municipios, que recepcionaram no passado e continuam a
lI,COmodar o fluxo migratório atraido pelo Distrito Federal, sofrem com a falta de recursos
para atividades básicas como saneamento e segurança pública, entre outras. A população, por
sua vez, arca com os custos elevados do tranaporte que a conduz da residência ao trabalho,
~ da deficiência generalizada na oferta de serviços públicos.

Por essas razães, opínamos P91a aprovaçio do projeto.

Evidentemente,' a soluçio para esses problemas deverá ser buscada
oonjuntamente pelo Distrito Federal e os municipios afetados. Daí porque se faz oportuno o
projeto de lei complementar sob exame, ~ue propõe a criação da Região Metropolitana de
Brasilia, congregando as Regiões Adminisirativ.. do Distrito Federal e os municipios mais
d~etamente ligado.s aos problemas apontados.

A Regilo Metropolitana de Brasilia deverá ser administrada por um Conselho
Deliberativo, pteMdido, alternativamente, pelos governadores de Goiás e do Distrito Federal.
Esse Conselho será composto por 9 (nove) membros, doa quais 5 (cinco) indicados pelo
Poder Executivo do Distrito Federal e 4 (quatro) peJo Poder Executivo do Estado de Goiás
nesse último caso, pelo menos 2 (dois) dos membros serão obrigatoriamente indicados pelas
municipalidades envolvidas.

Prevê-se ainda a criação de um Conselho Consultivo, do qual participará um
representante de cada municipio integrante da Regiio Metropolitana, sob a direçio do
Conselho Deliberativo. As despesas de manutenção desses Colllle1hos seria eust~ pelo
Estado de Goiás e pelo Distrito Federal. Sala da Comissão, em 1'1 de .é.JA-Lki.o de 1995.

Ao Conselho Deliberativo caberá a elaboraçio do Plano de Desenvolvimento
Integrado e a programaçio dos serviços comuns, bem como a coordenaçio da execução de
programas e projetos de interesse da Região Metropolitana, objetivando, sempre que
possivel, a unificação dos serviços. Tal unificação dar-se-á pela concessio dos serviços a
entidade federal, estadual ou municipal, ou pela conatitui~io de entidade metropolitana, ou
aioda por meio de convênios.

O Conselho COllllUltivo opinará sobre questões de interesse da Região.
Metropolitana e oferecerá ao Conselho Deliberativo sugestões para a elaboraçio de planos
regionais e a adoção de providências acerca de serviços comuns.

O projeto cuida ainda de relacionar os serviços de interesse metropolitano, a
saber: planejamento integrado do desen~olvimento econômico, social ~ territorial;

. saneamento básico; saude; educação; uso do solo metropolitano; transporte e sistema viário;

indústria, comércio e turismo; agricultura e abastecimento; habitação e patrimônio histórico;
segurança PÚblica; justiça e promoçio social; recreaçio e lazer; aproveitamento múltiplo dos
recursos hidricos; desenvolvimento ecológico sustentado e controle da poluiçio;
telecomunicações e energia elétrica. .

Pela participaçio na execução integrada dos serviços comuna da Regiio
Metropolitana, os municípios terão preferência na obtenção de recursos federais e estaduais.

Por fim, é proposta a criação do Fundo para o Desenvolvimento ,da Regiio
Metropolitana de Brasilia, constituido pelos seguintes recursos: vemas de natureza
orÇ&lllClrtária e extra-l ,améatária destinadas pelos governos federa!, do Distrito Federal e do
Estado de Goiás; produto de' operlÇÕes de crédito interno e externo; recursos tributários
estaduais destinados á prestação de serviços comuns; e recursos de outras fontes externas e
internas.

É o relatório.

n - VOTO DO RELATOR

A possibilidade de criaçio de regiões metropolitanas, tal como as conhecemos,
foi introduzida no Direito brasileiro pela Constituição de 1967. Antes disso, no entanto, já se
reconhecia na Constituiçio de 1937 a necessidade e a conveniência da articulaçiio
intermunicipal para o planejamento, a gestio e a execuçio integrada de serviços públicos de
interesse comum, em função do processo de urbanizaçio.

Em 1967, nos termos da proposiçio do enrão Senador Eurico Rezende, foram
consideradas como regiões metropolitanas "os municípios que gravitam em tomo da grande
cidade, formando com esta uma unidade sócio-econ6mica, com reciprocas implicações nos
seus serviçoí. urbanos 11: interurbanos".

A Constituição de 1988 manteve, com algumas alterações, a figura dia regiões
metropolitanas, institucionalizando a articulaçio intermunicipal para a "organízaçio, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum" (art. 25).

Como se depreende de seu hist6rico e do tratamento dado pela atual
Constituiçio Federal ás regiões metropolitanas, sua ínstitucíonalizaçio deve atender a
neceuídades efetivas de ação coordenada entre municípios para a soluçio de questões que
transcendem os respectivos territórios e passam a constituir-se em assunto de interesse

1/1. PARECER DÁ COMISSÃO

; . 'i COJÚsslio de Traqalho, de Administraçlio e Serviço
Pllb,lico, ear reunilio ordin~ria reAlizada hoje, opinou,
u~nimemente, pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei Complementar n"
26/95, nos te~s do parecer .. do Relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados Wigberto
'1'artuce., ~resident~, Ilarcos MlIdrado e José Pimentel,
Vice-Presidentes; Miguel Rossetto, Maria Laura, Zaire Rezende,
PAulo Rocha, Agnelo Queiroz, José Carlos Aleluia, Ildelllou
Kussler, Sandro Mabel, Inocêncio Oliveira, Paulo Paim, WAldi~

Dias, Valdomiro Heger, JAir Honeguelli, Ayrton Xerez, Wilson
Cunha, Ubaldo Corrêa, Jair Bolsonaro, João Hellão Neto o
Wilson Braga.

Sala da Comissão, em 22 de novembro de 1995,

~~t:"'; JlTEL
Vic - res~dente no exercic da

Presidência

COMISSÃO DE DESENVOI .vIMEl'ITO I)RBANQ E INTERIOR

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 26, DE 1995

EsI.HI«••RqU. MetropoIlta.
d. I1nuflJe. dúcJplbu< • s_
.umbfútrellvo Ii. __
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I· RELATÓRIO

o presente projeto institui a Região MetropoJitann dc BIllSÍE", incorPorando

regiões administrativas dó·Distrito Federal e dos municípIOs de Cidade Ociden\ll. Forr osa,

l.uisiânia. Padre Bernardo. Pla'naltina de Goiás. Santo Antônio do Dcscoberto e ~" novos

.municípios que venham a se desmembrar Jestes. fodos compreendidos no Estado de Goiás.

A Região Metropolitana a ser criada será administrada por um Conselho

Deliberativo composto por nove membros. cinto indicados pelo Distrito Federal e quatro

pelo Estado de Goiás. sendo presidido pélos governadores do Distrito Federal c do Estado

de Goiás, alternadamente.

o Conselho Delíliemtívo terá como função elaborar um Planá" de Desenvolvimento

lntegmdo, contemplando a ínfra-<;strutura urbana, os transportes, a sí'úde, a educação, a

segurauça, a habitação e outros serViços de interesse público.

o projeto prevê, ainda, a criação de um Conselho Consultivo. composto por um

representante de cada município integmnte da Região Metropolitana, para opinar e sugerir

ao Conselho Deliberativo pl~os locais, regionais e projetos de interesse comum.

Nan Souza. Eliseu Moura, Murilo Pinheiro, Felipe Mendes, João Paulo, Antônio Cartos
Pannunzio, Prisco Viana, Homero Oguido, Albérico Cordeiro, Mário Negromonte.

Sala da Comissão, em 17 de abril de 1996.

Deputado FERNANDO ZUPPO
PreSIdente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 524-A. DE 1997
(DACOMISSAo DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM N' 1182187

Aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperaçlo EconOmlca, Industrtal e para o
DesellYOlvlmento, celebrado entre o Governo da República Federativa do BrasH e o
GlMlmo da Rep(lbllca Italiana, flm Roma, em 12 de fevereiro de 1997' tendo parecer da
ComllSlo de Economia, Indústria e Comércio, peJa aprovaçlo. Pendlinle de parecer da
Comlsslo de Constttlllçto e JUstiça e de Redaçlo.

(PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 524, DE 1997 A QUE SE REFERE O
PARECER) ,

Os dois conselhos serão custeados pelo Estado de Go~íÍI' e pelo Distrito Federal.

As verbas para " execução dos ;"rviços supmcitados advirão da federação e dos

Estados envolvidos. Será criado, també~. UJÍ1 Fundo para o Desenvolvimento da Região

Metropolitana, constituído por verbas orçamentárias e extra-orçamentárias, opemções de

crédito interno e externo. recuisos tributários estadu~.s e outras fontes externas e internas.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

Êo relatório. o CONGRESSO NACIONAL decreta:

publicaçAo,

11- VOTO DO RELATOR

A Constituição assegura, no Art,. ~5, § 3', que "Os Estados podel1lo'-,mediante lei

complementar.. instituir regiões metropolitanas. aglomerações urbanas e microregiões

constituídas por agrupamentos de Munfcípios limítrofes. para ~.Iltegrar a org3;I1ização, o

phmcjamento e a execução de funções p'qbiicas de interesse comum".

O objetivo dessas, regiões metropolitanas é atender as necessidades da população

dos municípios integrantes. cujos interesses cqmQ.ns t~anscedem os limites municipais.

Art. ,. E aprovado o texto 00 Acardo.Quadro de Cooperhção
Econômica. Industrial e para o Desenvolvimento. celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Jtlllana. em Roma. em 12 de fevereiro de
11197.

Paráglllfo unico. seria 5~tO$ ia Iprovaçlo do Congresso Nacional
quaisquer atO$ que posum resuttar em rcvislo ao referido Acordo·Quadro. bem como
qUlisquer ajustes complementlres que, nos termas do 1ft. 49. Inciso I, da ConstituiçAo
Federal. acarretem encargos ou compromissos gravoso5 010 patrirnOnio naCional.

Art. ~ Este Decreto Legislativo enlra em vigor nll data de sua .

Sala da ComissAo. em 3 de setembro de 1997

Assim, a criação da Região Metr0Polítann de B~asília é plenamente justificada. Os

municípios supmcitados envolvem uma população de a'proximadarnente 2,3 milhões de

pessoas, que interagem na prestação e utilização de serviços públicos. É necessário,

pn-rtanto. que esses senriços tenham uma atuação comum.
MENSAGI!I! N; 582, DE 1997

(DO PODER EXECllTIVOJ

Por esses motivos. opinamos pela aprovação do projeto.

Submete à consideraçAo do CongresBO Nacional o texto de
Acordo-Ou~dro de Cooperaçlo Econômica, Industrial e para o
Deaenvolv1mento, celebrado entre o Governo da Repúolica
::d~~a~;V~ee~r:~~~iâeel~9~vernoda Repl1blica Italiana, em Roma,

tor
neputad01

R

Sala da Comilllo, 04 d d mbro de 1995.

.Al
~'ft..U:re:..t-,··

OD ~íclíelet::'
I '
{

111· PARECER DA COMISSÃO

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
ECONOMIA, INDOSTRIA E COMERCIO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
IlEDAÇAO (AllT. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional.A Comissão de Dllll8nvolvimento Urbano e Interior, em relmiã.o ordinária realizada
hoje, OPINOU PELA APROVAÇÃO do Projeto de lei Complementar nO 26195, nos
termos do parecer do Relator.

De confonnidade com o disposto no artigo 84. inciso VIl!. d. Constituição Federal,

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Fernando Zuppo, Presidente; submeto à elevada consideraçilo de Vossas ExcelêncillS. acompanhado de ExposiçAo de Motivos do
Airton Dipp , Carlos Airton éJoAo leio, VICe-Presidentes; Pedro Henry, Simara ElIery, Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o teX1a do Acordo-Quadro de Coopemção .
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Leqilllativo, subllleto minuta de lIenuge.. ao congresso Nacional.

Econômica, 'Industrial e para o Desenvolvimento, celebtado entre o Governo da República 3.

Fede"'tiva do B,..il e o Governo da República Italiana, em Roma, em 12 de feveteiro de 1997.
Co," vistas aQ enca.inhamen~o do Acordo ao

rc-~~?:;
LUIZ FELIPE LAHPREIA

Ministro de Estado das Relaçôes Exteriores

Brasília, 2l de maio de 1997.

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

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA no BRASIL

1988

ACOR[)().QlJADRO DE ÇQQPERACÃO ECON6MICA INDUSTRIAL E PARA º
DESENVOL\fIMENTO ENTRE Q GOVERNO D6 REPUBLlCA fEDERATIYh

DO BRASIL E Q GQYERNO DA REP!JBLlCA ITALIANA

o Governo da Repilblica Federativa do Brasil

e

o Governo da República Italiana
(doravante denominados "Panes"),

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULon
Do Poder Executivo

SEçÃon
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
................................................................................................................

VIII - celebrar tratados, convenções e atos intemacionais, sujei·
tos a referendo do Congresso Nacional;
.................................................................................................................
................................................................................~ .

No dese.io de fortalecer e aprofundar as tradicionais relações entre os
dois paises, e tendo presente a significativa contribuição para o desenvolvimento e
p'ar8 a economia do Brasil prestada pela coletividade de origem italiana .que se
lixou em seu tenitório há mais de um século e: em particular, o aporte do trlIbaIho
e dos selores empreendedores daquela coletividade;,

Considerando que o objetivo do d~volvimento econômico deve ser
buscado de fonna sustentável. lendo presente .. a necessidade de asseglllW a
ulilização racional dos recursos naturais em proveito das gerações futuros, e
consideran?o ainda que o desenvolvimento susteht~vel implica a compatibilidade
enlre crescImento econômico eqüitativo e preservação do meio ambiente;

I

Cientes de que o fato de pertencer o Brasil ao Mercosul. e, a /láli••
União Ew:opéia contribui para fortalecer os. laços de cooperaçio entre as
respectivas regiões e para favorecer a criaç!o de uma. ordem inlernacional lI1IÍS
eqüitativa, intensificando o diálogo entre as áreas regionais de competência; -

Convencidos de que o sentimento de soIiduicdl1dc e amizade exialaIlo
entre os dois países poderá ser intensificado alÍavél da~ econ6mica,
industrial e para o desenvolvimento;

Considerando a necessidade'de atualizar as medidas ajustada no
Acordo-Quadro finnado em 1989 entre os dois palscs, em matéria ocon&nlQ,
financeira, industrial e de cooperaçio para o desenvolvimento e com o objetivo de
intensificarem-sc os intercâmbios econõmicos e os fluxos fmanccirol bilateraia;

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 189IMRE, DE 19 DE ri AIO DE 1997,
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Acordam o seguinte:

Excelenl:1ssimo Senhcr PresidenT.e da Repliblica,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o Acordo-Quadro

d. Cooperação Econóllica, Industrial e para o O.senvolvimento entre

o COvemo de RepUblica Federativa do Bral il e o COverno da

RepIlbliea Italiana, usinado no dia 12 de fevereiro de 1997, ..

Roaa, na It'lia.

2. O Acordo visa a estabelecer novos parâmetros para a

cooperação econõmica, industrial e para o desenvolvimento entre os

dois paises, por meio da promoção,e do fortalecimento de relações

econômicas e ecaereiais: da intensificação, tanto no iabito

bilateral quanto no aultilateral, da cooperação na área de altas

tecnologias voltadas para a aplicação nos setores da ind~tria, dos

serviços e do aproveitamento de recursos naturais, e da 'aporte de

investilUlntos diretos nos respect:! vos teuitórios que \ vises a

proaover a caaple_ntaridade entre entidade.. e eapresas doo dois

pai....

PRIMEIRA PARTE
Finalidade da Cooperação Bilateral

ARTIGO I

I. AlI Partes realizanIo esforços plllll esti'llular a colaboraçio econ6mica,
industrial e para o desenvolvimento entre 05 dois paises, por meio da Jll'OIIIOÇIo de
relações econômicas e comerciais mais intensas; da intensificaçlo, tanto 1\0 imbilo
bilateral quanto mullilateral, da cooperaçio na área de altas tecnologias voU.tas
plllll a aplicaçilo nos setores da indústria, dos serviços e do aproveitamcnlD de
reculSOS naturais; do apol1e de investimentos diretos nos respectivos territórios que
visem a promover a complementaridade entre entid~ e empresas dos dois gaIscs.

2. Com esse objetivo, conferirão particular prioridade ã~ de
investimentos produtivOS"' no Brasil, por parte de empresas ilalianas pisblícas ~011

privadas.
ARTIGO 11

A colaboraçilo prevista no presente Acordo devcri favOrec:cr.~.

especial, o setor das pequenas e médias empresas, pela signifiClliYa contribuiI;to
que aportam ao desenvolvimento econõmico e social de ambos OI pa/aes. .

ARTIGOJJ1

A fim de assegurar a realizaçilo dos objetivos do preaentcl'Acordo e de
im:rementar a colaboração econômica e induatrial billleral, 81 !'anel.
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émpenhar-se-ao em estimular.a constituição, nos dois paises, de sociedades mistas,
~ o amparo finlllcclro e tecnológico necessário através dos instrumentos
de que displlem, conforme as modalidades descritas no Artigo VII.

ARTlGOIV

. .' AsP~ ~l!;U~1Io ainda, e~ observância lIs respectivas legislações
!i'm.t~na, as ~ondl~S J~dlcas e eco~ômlcas adequadas para garantir tratamento
Justo e Imparcial aos investimentos públicos e privados de ambas.

ARTIGO V

. As Partes conferirão prioridade a inciativas ligadas á cooperação para
a ~taçio de programas nacionais dedicados á utilização racional dos
respett~YOS rec~ nlllUrllis, á proteção do meio ambiente e á conservação dos
respecllvos.ecosSIS~as, respeitando os compromissos assumidos na Agenda XXI
!Confer6n~la do RIO de Janeiro, 1992), inclusive por meio de incentivos ao
ihIeldmblo ~e tecnologias nllo poluidoras e de tecnologias especificas para a
proICÇIo ambientai. •

SEGUNDA PARTE
Instrumentos para a Promoção da Cooperação

ARTIGO VI

I. ..Com vistas a alcançar os objetivos definidos nos Artigos precedentes, .
a P';rle ItalIana aluará no sentido de favorecer a exportação de bens de capifill,
medl81lte: .

aI a garantia de créditos á exportação;

b) a autorização 80S organismos de crédito para a facilitação do seguro
e do financiamento do crédito às exportaçlics nos termos e nas
condições previstas pelas normas nacionais e internacionais
vigentes. '

2. A P811e italiana também atuará no sentido de favorecer a promoção de
irwestimentos produtivos em empresas mistas ou de interesse comum. Tais
investimentos, aos quais se altibui elevadà p~ioridade, deverão estar em
COIIfonnidade com a politic~ italiana de seguros.

3. A fim de ampliar as possibilidades referentes às ações descritàs nos
parigtafos anteriores, as Panes identilicarão os projetos que apresentem adequado
nivel de rentabilidade e garantias apropriadas de retol\lo dos financiamentos
COIIcedidos, conferindo especial Snfase aos investimentos diretos.

ARTIGO VII

1.. As duas Partes comprometem-se a diwlgar e promover os
instrumentos de incentivo e de promoçllo que os dois países estio em condições de
implementar. -

2, Cada uma das Partes procurará promover e fl1l:i1itar os investimentos
de suas próprias empresas no merca40 da outra Pane, com anfase particular
iqueles efetuados por pequenas e médias empresas, também atrav<!s da colaboraçllo
das instituições bancárias dos respectivos palses.

3. A Parte italiana estã disposta a utilizar, para tal fim, tanto o
instrumento do seguro de crédito, quanto os financiamentos facilitados disponiveis,
_ lCI'mOS da legislaçllo italiana e no respeito aos compromissos assumidos nos
fliIlIs internacionais.

, '4; . A. Parte bre-' ...... está disposta, com esse mesmo fim a estimular o
. laponede capitais e as iniciativas italianas, por' intermédio do Ban~o Nacional de
.~DaetwoIvimento Econômico e Social (BNDES).

. "'. Ambas as Partes empenhar-se-ão em concertar formas adequadas de
~ •~ exponaçlics, em terceiros mercados, dos produtos dll empresas
.... TIIS Intervenções de fomento seriam realizadas por cada P811e em favor das
.1ftIlíràas situadas em seu próprio território nacional, respeitando 05 a.eordos
ít*macionais preexislentes.

ARTIGO VIII

,: Todas as divergências e controvérsias que surgirem enrre empresas
bnIileinIs e italianas, decementes da execução do presente Acordo, serão
raoIvidas de flHlJ1a amigàvel.

2. Caso as divergSncias ou controvérsias de que trata o parágraf~'
prlCedente nIo sejam resolvidas de forma amigãvel em até 6 (seis) meses após a
cIIIa da requisição escrita de conciliação, poder-se-á recorrer ao Regulamento de

Conciliação' e Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional de Paris, por um
ou mais àrbitros escolhidos, conforme o regítl!Jlllento da mencionada Câmara.

~. . Fica estipulado. desde jã, que o lugar de arbitragem, o número de
ãrbllros, a lei aplicável ao mérito da disputa, a lei processual aplicável e o idioma a
ser usado serão lixados e determinados pelo regulamento estabelecido pela Câtitara
de Comércio Internacional de Paris.

4. As Partes .concordam em se vincular â decisão desse juizo arbitral, e
tomarão todas as medidas necessãrias para conferir plena eficàcia ao respectivo
laudo.

ARTIGO IX

. As Partes considerarllo prioritãrios os projetos geradores de divisas por
meio de exportação de toda ou parte da produção derivada do investimento.

ARTIGO X

As Partes acordam que os financiamentos concedidos por organismos
fmlllceiros internacionais ou regionais desempenham imponante papel na
promoçllo do desenvolvimento econômico. Nesse sentido, especial prioridade será
atribuída áqueles projetos que utilizem a modalidade do co-financiamento
vinculado a organismos financeiros internacionais ou regionais.

TERCffiRA PARTE
Cooperação para o Desenvolvimento

ARTIOOXI

Com o intuito de alcançar as finalidades descritas na Primeira Parte do
presente Acordo, especial atenção serà dada às iniciativas brasileiras de apoio ao
desenvolvimento, que conrarão com o apoio da cooperação italiana ao
desenvolvimento. Será dada ênfase a projetos de elevado conteúdo social, àqueles
que, dêem prioridade a irliciarivas ambientais ou particulannente significativos sob
os aspectos de geração de emprcgos, de exportações e de treinamento.

ARTIGO XII

I. As duas Partes manifestam interesse em uma mainr coordenação das
atividades no setor de cooperação para o desenvolvimento, particularmente nas
possibilidades oferecidas pela legislação italiana.

2. Nesse' sentido, procurarão:

a) ela,borar programas que permitam seleção cuidadosa e canalização
de recursos financeiros para os setores tilndamentais da economia e
da sociedade brasileiras e que poderão ser delinidos também com
critérios' de "graduação" na seleção das iniciativas;

b) efetu!U" verificações periódicas da situaçllo da cooperaç1l0 em curso
e da progranlaç1l0;

c) identificar iniciativas concretas que serão definidas segundo os
'seguintes princípios bãsicos:

i) a contribuição italiana terá contrapartida brasileira no custeio
'das despesaS' locais;

ii) serão privilegiadas iniciativas que permitam o desenvolvimento
e aplicação, no Brasil, de novas tecnologias no setor de bens e
de serviços, tendo em conta a necessidade de formação e
aperfeiçoamento de pessoal de nível universitário e técnico
profissibnal;

iii) serão exainlnadas iniciativas com vistas ao aprimoramento da
produção primãria, com o fim de otimizar a utilização dos
rccursos brasileiros e melhorar o potencial de exportação;

iv) serão analisadas propostas que permitam melhorar as condições
sociais e sanitãrias, com o objetivo de atenuar o problema da
marginalização urbana e rural;

vI na definição e execução de projetos no âmbito do presente
Acordo, as Partes considerarão, com particular atenção,
inicialivas voltadas para o desenvolvimento sustentável, de
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Aviso n' 669 - SUPARlC. Civil.

permanecerão em vigor até o momento da enlTada em vigor' do Acordo de
Cooperação Cientifica e Tecnológica. . . ,

Feito em Roma, em J,2. de fevereiro de 1997, em dois exemplares
ongmals, nas línguas pOltUguesa e italiana, sendo ambos os textos igualmente
autenticos.

modo a /avorecer a utilização racional dos recursos naturais e a
proteção do meio ambiente contra os riscos que lhe possam ser
causados:

vi) serão estudadas, de fonna bilateral ou multilateral, as
possibilidades de instituir mecanismos, lormas de co
financiamento e ações cOI,juntas de cooperação com terceiros
países em via de desenvolvimenio, de acordo com o interesse
comum;

vii} quando lor oportuno e nas formas acordadas pelas duas Partes,
serão utilizados serviços de organizações não-governamentais.

PELO GOVEj\NO OA REPUBLlCA
FEDERATIVA DO BRASIL

QUARTA PARTE
Mecanismos Institucionais

ART100X11l

1. As duas Partes instituirão um Conselho Italo-Brasileiro para a
Cooperação Econõlnica, Industrial, Financeira e para o Desenvolvimento. O
Conselho, sob a presidência dos respectivos MinislTos das Relações Exteriores, ou
de representantes por eles designados, reunir-se.á, se possível, uma vez por ano ou
quando houver necessidade.

2. O Conselho terá, em particular, a tarefa de indicar as prioridades a
serem seguidas, de propor os projetos'que deverão ser realizados e de indicar os
instrumentos financeiros a serem utilizados para 11 implementaçãb dos mesmos,
além de junções gerais de fomento e coordenação das iniCiativas de cooperação
enlTe os dois países.

3. Uma vez instituído, o Conselho providenciará a definição de um
regulamento próprio de funcionamento. .

ARTJOOXIV

I. O Conselho poderá instituir grupos de trabalho ad hoc, que se reu...rílo
sempre que houver necessidade, para o exame e o desenvolvimento da cooperação
bilateral nos campos que apresentem Uin interesse especifico para as Partes. O
Conselho e os grupos de trabalho poder~o 'valer-se, para seu funcionamento e para
as tarefas de secretariado técnico, também' de esrruturas já existentes (como o
Instituto para o Comércio Exterior, a Câmara de Comércio !tato-Brasileira,
associações para o desenvolvimenlO da colaboração e outras).

2. O Conselho instituirá, em partiçular\ um Grupo de Trabalho para a
Cooperação Financeira, presidido, da parte brasileira, pelo Ministro da Fazenda e,
da parte italiana, pelo Ministro do Tesouro, :ou por representantes por eles
designados, e um Grupo de Trabalho para a Cooperação Econômica e Industrial.
presidido, da parte brasileira, pelo Ministro da Indústria, do Comércio e dó
Turismo, e, da parte italiana, pelo Ministro do Comércio Exterior, ou de
representantes por eles designados.

ARTIGO X'!
Sob a égide do Conselho trabalhará um Comite Empresarial para a

Colaboração Conjunta, composto por representantes dos campos econômico
empresariais de ambas as Partes, com \l escopo de ampliar concretamente os
vinculos economicos e industriais entre os dois pàtses.

ARTIGO XVI

Nenhuma das disposições contidas ,no presente Acordo poderá
contrariar os compromissos anteriores assumidos por qualquer das Partes por meio
de Acordos bilaterais ou multilaterais por qualquer dllS Partes•.

ARTlGOXVII
I. O presenie Acordo entrará em vigor na data do recebimento da última
notificação em que uma das Partes infonne a outra da conclusão das fonnalidades
internas necessárias e terá validade de 3 (três) anos; sendo renovável tacitamente,
salvo denúncia escrita com aviso prévio I\ilo 'inferior Íl6 (seis) meses.
2. Para os programas em :curso de 'realização e encaminhados
anteriormente á denúncia escrita de que, trata o pa,t:ágrafo I, as disposições dos
Artigos [ 11 XVI do presente Acordo pennanecerão efu vigor por um único periodo
subseqüente de 3 (lrI!s) anos. .

'3. . O presente Acordo subStituirá o Acordo-Quadro de Cooperaç!o
Econômtca, Industrial, Cientifico-Tecnológica, Técnica e Cultural entre o Brasil e 8
Itália, assinado.em Roma, em 17 de 'outubro de 1989, o qual cessará de ter efeitos,
exceto seu Anlgo VII, que permaneéerá em,vigor até.'8 data do início de vig6ncia
do Acordo so~re a Promoção e a Protcçilo de.lnvestimentos, assinado em Brasília,
em 3 de abnl de 1995, e exceto ,S~\IS Artigos XII a XVII, os quais someme

Em Z1 de maio de t997.

Seabor Primeiro Sccmário.

Eocominho a ..... SCClCtIri& MetIS&il<ll'l do Exoclcnllssiíno Scnbor Prcsidcnle d3
República relativa ao texlO do Acotdo-Quadro de Co<>pcnlI;Ao EtOIlÕmica. lndus1riat e !"U"I o

DacnvolvimenlO, celebrado entn: o Governo da República Fcdcn1tiva do Brasil e o Governo d3
República 11I1iana.

CL~SDE~O~
Minisuo de Estado Chefe dae-Civil

da Presidêlltia da República

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERtORES E DE DEFESA NACIONAL

MENSAGEM N' 582, DE tW7.

S1JHrtele cl ''''''1<IctvIçilo Ju CINIgr=,
Nacional (} ICJtIO do Acoráo-{luoáro de
CoopcroçiIo Ec:owIMi'll, IndtatrNJi e putYl (}
[NnnwJivi_nto, celebrado entre o Gowrno do
Rcptib/icu FtJerotIWJ Ju Btmli e o aovcmo da
RcpJib/lca 11a/kuta. em R.-. em 12 de ftvtrtlrO
dt 1997. .

A_: /',1tkr ExcclI/"'"
1feIMM: IJ>tputoúo I'tÚI'D VIJIodar...

l-RELATÓRIO:

o Excelenlissimo 5<nhor PraidcnlC da Repúblitll submele à

c:onsulelllç30 do Congresso NacIonal, por meio da Mensascm n' 582197, ac:omponhada de
exposiçio de IllOlIVOl do 5<nhor MinislI'O de Esr.do du Reloç<lcs Exleriores, o leX/O do
Atordo-Quadro de Cooperação Econômica, IndllSllill e JlIll o DeIcnvolvimemo.

c:cIebrado enue o Governo da República Federativa do B....I e o Govcmo da República
lllJiana, em ROll1l, em 12 de fevereiro de 1997. •

O Acordo-Quadro que ora apreciamos visa a estabelecer novos
puâmetros para a cooperação econõmica, industrial e voltada para o desenvolvimento.
entre os dois países, por meio da promoção e do fortalecimento de relações econõmicas e
comerciais, da intensificaçlo da coopemção nas áreas de altas tecnologias, especialmente
aquelas destinadas a aplicação nos setores da i~dústria, dos serviços e do aproveitamento
dos recumlS naturais e, ainda, por meio da realização de investimentos diretos nos
respectivos territórios, sobretudo os que visem à promoção da complementaridade entre as
entidades e as empresas dos dois paises.

n-VOTO DO RELATOR:

É interessante destacar as premissas ques infonnam a celebmção
do Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial e para o Desenvolvimento entre
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o Brasil e a Itália. Inicialmente, ambos os paises ratificam o desejo mútuo de fonalecer e

aprofundar SUl\S tradicionais relações de amizade, tendo inclusive presente a significativa

contribuição para o desenvolvimento e para a economia do Brasil prestada pela

coletividade de origem italiana que se fixou em seu território há mais de um século.

Outros importantes aspectos preliminares assentados no

preàmbulo do acordo, e que merecem ser ressaltados, são: a) a concordância mútUll no

sentido de que o objetivo do desenvolvimento econâmico deve ser buscado de forma

stlltentável, mediante a utilizaçãO racional dos recursos naturais, em proveito das gerações

futuras; b) a ciencia de que o fato de penencer o Brasil ao Mercosul, e, a Itália, á Uniãr

Européia, tende a se constituir em fator determinante para o fonalecimento dos laços d~

coopemção entre os respectivos blocos econômicos; c) a expectativa de ambos no sentido

de que o sentimento de solidariedade e amizade existente entre os dois países haverá de

ser intensificado por meio da cooperação acordada; e, d) a necessidade, reconhecida pelos

dois paises, de atualização das medidas constantes do Acordo-Quadro firmado em 1989,

sobretudo no interesse de intensificação dos intercámbios econômicos e dos fluxos
financeiros bilaterais.

No artigo 1° do ato é estabelecido o seu objeto principal, o qual

referimos no relatório desse parecer, constituido pelo compromisso assumido pelas Partes

Contratantes no sentido de estimular a cooperação econômica, indtlltria1 e pua o

tlesenvolvimento entre os dois países por meio da promoção e do fortalecimento das

relações econômicas e comerciais, da intensificação da cooperação nas áreas de altas

tecnologias, especialmente aquelas destinadas à aplicação nos setores da indústria, dos

serviços e do aproveitamento dos recursos naturais e, ainda, por meio da realização de

illVCStimentos diretos nos respectivos territórios, sobretudo os q~ visem à promoção da

complementaridade entre as entidades e as empresas dos dois países.

Além disso, ~ digno de nota que, no mesmo anigo 1°, consta

mençllo expressa de que as Panes conferirão particular prioridade li promoçãõ/de

investimentos produtivos no BraSIl por pane de empresas italianas, públicas e privadas.

Outras finalidades da cooperação, conforme definido na Prim!:ira

Pane do acordo, são: o favorecimento da cooperação no setor das Pequenas e médias

empresas; o estimulo à constituição de sociedades comercIais mistaS, internaCIonaiS, as

quais sera fomecido amparo financeiro e tecnológico, nos termos dispostos no acordo: e, a

priorização das iniciativall ligadas li cooperação para a Implementação de programas
nacionais dedicados á utílízação raCional dos respectivos recursos naturais, á proteção do

meio ambiente e á conservação dos respectivos ecossIStemas, respeItando os
compromissos assumidos na Conferencia do Rio de Janeiro. de 1992.

Na Segunda Pane do Acordo-Quadro são regulamentados os usos

dos instrumentos a serem utilizados para a promoção da cooperação, como a concessão dc

créditos para exportaçio, a promoção de investimentos produtivos. Nesse capítulo são
acordadas a difusão e promoção, pelas Panes Contratantes, dos instrumentos de incentivo

que os dois paises estão em condições de implementar, bem como o comptomisso de cada
lIIDa de promover e facilitar os investimentos de suas próprias empresas, públicas e

privadas, no mercado da outra. podendo a Itália utilizar, para tal fim, o IOstrumento de
squro credilÍcio e OUtros finanelamentos facilitados disponiveis, nos termos da legislação

italiana e, por SUll vez, poderá o Brastl, com esse mesmo lim, esumular os apones de
capilal e as iniciativas italianas por intennédio do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico (BNDESI.

É Iambém estabelecido, no anlgo Vlll, um mecanismo para a

soluçlo das controvérsias e divergências que eventualmente surgirem, entre empresas

lxasileiras e italianas, em decorrencia da execução do acordo, as quais semo resolvidas,
em grau de recurso, em conformidade ao Regulamento de ConCiliação e Arbitragem da

CAmara de Comércio Internacional de Paris.

A Terceira Parte do Acordo é dedicada á cooperação para o

desenvolvimento. Nesse âmbito, o instrumento ~reve a concessão de especial atenção ás

iniciativas brasileims de apoio ao desenvolvimento, que contarão com o apoio da

cooperaçio italiana para o desenvolvimento, sendo dada ênfase aos projetos de elevado

conteúdo social, que dCem especial prioridade a iniciativas ambientais ou;panicularmente

sillllificativos sob os aspectos de geração de ,empregos, de exponações e de treinamento.

Na área de cooperação ao desenvolvimento é imponante destacar
a priorização das iniciativas que pennltam o desenvol~imento e a aplicação, no Brasil, de

novas tecnologias, nos setores de bens e serviços e, sobretudo, das iniciativas compativeis
com o desenvolvimento sustentável e com a utilização racIOnal dos recwsos1laIUI3is. ,

Na Quarta Pane, o Acordo-Quadro contém normas a respeito dos
mecanismos institucionais que regerão a cooperação. Logo no início, os Estados Partes

acordamn a instituição do Conselho italo-Brasileiro para a Cooperação feoDÔmica,

Industrial. Financeira e pera o Desenvolvimento o qual s~r.i presidido conjunlam~nte pelos
Ministros das Re~ações Exteriores dos dois paises, ou por representantes por esses
designados, cuja competencias principais serão as de mdicar as pnoridades ~ serem

seSUidas, propor projetos a serem realizados, indicar os mstrumentos financeiros a serem
utili2ados p;ua a respectiva implementação, além do fomento e coordenação das
iniciativas de cooperação. .

Além disso, integrarão o aparelho institucional da cooperação
bilateral, dois grupos de trabalho: o Grupo de Trabalho para a Cooperação FinanceIra e o

Grupo de Trabalho p;ua a Cooperação Econômica e: IndUstrial, com ambuiçõcs
esubelecidas em razão da matéria e, alOda. um Comitê Empresanal~ a Colaboração
COlIjunta. que lerá o escopo de ampliar, cunçretarnent; os, vinculos econômicos e
industriais entre os dois JXlises. '.

Como se percebe, é patente que nos encontramos dilJlte de um
acordo de grande alcance e significação. Sua r,atíficação nos parece ser conveniente aos .
imeresses de ambos os países, seja para dar continuidade • já existente e hiSlllrica.
cooperação entre os dois, em todos os niveis, seja para $ervir como moldura sem; dai a
designação de Acordo-Quadro, para o desenvolvimento da coopetaçIo fuIuiL'
Indubitavelmente, sua implementação lwá beneficios para o Brasil, espcciallllCllte .se
levamos em coll5ideraçio a especial atençiQ dada ao meio ambiente e _ ~
numais, cujo respeito e a adequada exploração é imposta para a execuçlo dos~
e projetos resultantes.

Ante o exposto, nosso voto é pela aprovação do texlO' do
Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, IndustriaJ e para ,o Dcsenvolvi~

celebrado entre o Governo da República I:ederativa do Brasil e o Governo da República
Italiana. em Roma, em 12 de feveri:iro del99i, nos termos do projeto de~
legislativo que ora apr..entamos. -

Saia da Comissão, em i de Klc,..,/:,M de 1997...

r:::?/". v·e.,(,,) "
Deputado Pedro Valadares /'

Relator

(.'OMtSSÁO DE RELAÇÓES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' , DE Im.
(Da ComIssão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)

Aprova o texJo úo Aco"'o-Quadro de Coopuaçilu
EcollÕmrca. Induslrlal e para a DucnvoIvimouo,
celebrada entre o Governo da Rep1Íblica FeduatlWJ do
B_ti e o aoverna da República Italiana, em R..-, em
12 deftv.,e"o de 1997.

o CONGRESSO NACIONAL decretil, .

Atl 1° É aprovado o texto do Acordo-QuadrO de Coopcraçio Econõmica,
Industrial e para o Desenvolvimento, celebrado entre o Governo. da República Federaliva do
Brasil e o Goven1O da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de 1997.

Parágrafo único. SerIo sujeitos à aprovaçio do CoollfCSSO Nacional qUaisquer
aIOS que possam resulw em revislo ao referido acordo-quadro, assim como quaisquer ajllSlcs
complementares que, nos termos do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acuretem

encargos ou compromIssos graVl!!OS ao palnmônio nacional.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicaçio.

Sala da Comissão, em 3 de 'f(lt rnbtw de 1997.

~""" r;e.,,,/
Deputado Pedro Valadales

Relator

11I. PARECER DA COMISsAo

A Comissão de Relações Exteriores e o. Defesa NilClOnal, em
retJr"lião realizada h01e, opinou. ul'UInímemente. peta aprovação da ~...gem nt'
51ZJ»1. d. aulona do Poder Executivo. nos termos do Projeto de Decreto LegilSativo
que apresentll, acatando o parecer do relator. Deputado Pedro Valadares.

Estiveram presentes 05 Senhores Deputado,: Benito Gama ~

Pfutdenttl. Werner Wandere-r. José Thomaz. Nonó ~ Và-PrestdentH. Aldir Cabra4.
Aracety d. Paula. Atotdo Cedraz. Leur Lomanto. Luaano PízzatlO, LutZ More.lfil,
Rogioo Silva. De Velasco. FranCISCO Rodngues, José Lourenço. Paes de Andrade.
Wagner RosSI, Edison Andrtno. OrClno Gonçalves. Ama0 Bazena. Feu Rou. Franco
Montara. Paulo Mourão. Roberto Brant. Joana O'Are. Lua: Gull1iken. Mim Teix.iJ1ll,
Renan Kurtz. Sandra Starhng, Matheus Schmk:a, Sérgio CarneirO. Adylson Motta,
Ak:.este Almeida. José Teles, José Combl1l e Pedro Valadares.

Salada Comíuão, em 3 de setembro de '997.

Oo~E~
Pre.k1ente

COMISSÃO DE ECONOMIA. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

l-RELATÓRIO

Estas são as principais características do Acordo-Quadro, que,. de .

resto, foram mais detalhadas no notável parecer da douta Comissão de Relações
Exteriores. Cabe-nos, agora, no exercício de nossas atribuições regimentais,

manifes\llr-nos sobre· o projeto de decreto legislativo elaborado por aquele colegiado,

aprovando os termos-do acordo.

, Eo relatório.

11- VOTO DO RELATOR

Sob a ótica rconômica, que nos cabe analisar por mandamento d\l

art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, não há como
dei~ de apoiar a presente iniciativa, que, de resto, apcnas vem atualizar instrumento
.similar, vigente há cerca de'uma década

Deve o Brasit~iversificar ao máximo suas parcerias, quer no

àmbito comercial, como no tecnológico, no culturnl, no da defesa, e todos os <\I':mais,
simpre< rcspeitarido os compromissos multilaterais que nos ligam a nossos parceiros do

Cone s;U e tendo em mente a índole pacifica e uníversalista que sempre pautou a política

externa brasileira.

O Pais passa. por etapa crucial de seu processo de

desenvolvimento, face à exposição de sua economia aos flUJ>os comercial e financeiro

internacionais. Nesse contexto, quaisquer iniciativas visando ao fortalecimento de
relações econôniicas com nações amigas deverão ser bem recebidas, desde que
resguardliçlas as "regras constitucionais SO\>Je o tema e a independência e a soberania

nacionais.

Como parecem ser estas as carnctcrfsticas do acordo objeto da
proposiçlo.,em. iela, nada mais justo que apoiá-lo. Assim sendo, votam.. pela aprovação
do P~jeto d~ ~reto Legislativo n° 524, de1m.

Submete-se ao exame desta Comissão o projeto de deCretO'
•legislativo epigrafado, de autoria da egrégia Comissão de Relaçõcs Exteriores e de Defesa
Nacional desta Casa, objetivando a aprovação, pelo Congresso Nacional, nos termos do
art. 49, I da Constituição Fedeml, do acordo ementado, celebrado entre os governos do
Brasil e da Itália no corrente ano. Sala da Comissão, em de de 1997.

Aproposição em tela, no parágiafo único de seu art. I', estabelece
que quaisquer atos que possam resultar em revisão do aludido acordo, ou ajustes
complementares que, nos \ennos do art. 49, I, da carta Magna, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional, deverão sujeitar-se á aprovação do
Congresso Nacional.

Na exposição de motivos que acompanha a Mensagem ilo 582197,
do Poder Executivo, S. Excia o MilÚstro das RelllÇÕCS Exteriores esclarece que! o acordo

visa a estabelecer novos parâmetros para a cooperação econômica, industrial e para o

desenvolvimento entre os dois países, por meio da promoção e do fortalecimento de
relações econômicas e comerciais; da intensificação, tanto no àmbito bilateral quanto no
multilateral, da cooperação na área de altas tecnologias voltadas para a aplicação nos
setores da indústria, dos serviços e do aproveitamento de recursos naturais; e do aporte de
investimentos diretos nos respectivos territórios que visem a promo,,"r a
complementaridade entre entidades e empresas dos dois paises.

Trata-se, em última análise, de atualização de acordo anterior,

firmado em 1989. Naquela ocasião, o Brasil ainda não participava do MERCOSUL, fato
que, na versão atual, é reconhecido e considerado, ao lado da participação da Itália na

União Européia, como fator determinante para o fortalecimento dos laços de cooperação

entre os respectivos blocos econômicos.

O acordo privilegia a promoção de investimentos produtivos, no
Brasil, por parte de empresas italianas. Estabelece, ainda, como outras finalidades, a

cooperação nos campos das pequenas e médias empresas, da constituição de "joint

ventures", da utilização racional de recursos naturais e da preservação ambiental.

Regulamenta, ainda, os instrumentos a serem utilizados para a

promoção de tal cooperação, com destaque para os creditas á exportação e os

investimentos produtivos em ambos os países, podendo, para tanto, ser acionados os
bancos de fomento e os in..trumentos de seguro creditício-existentes em cada· um dos
signatário,

~.~,c/l/"l' 1.---'
DeputadoENIV~ ~Emo

Relator

11/ • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em reunião

ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela APROVAÇÃO do Projeto de

Decreto Legislativo nO 524197, nos termos (ia parecer do Relator, Deputado

EniValdo Ribeiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Rubem Medina - Presidente, Hugo Rodrigues da Cunha. e

Neuto de Conto - VIce-Presidentes, Antonio Balhmann, Candinho Mattos, Edison

Andrino, Enivaldo Ribeiro, Francisco Horta, Israel Pinheiro, João FassarelJa,

José Canos Lacerda, Lima Netto, Marilu Guimarães, Nair Xavier Lobo, Odacir

Klein, Paulo Ritzel, Renato Johnsson, Ricardo Heráclio, Arolde de Oliveira,

Cunha Lima, João Pizzolattl, J(dio Redecker, Luiz Mainardi e Moisés Bennesby.

Sala da Comissão, em 8 de outubro de 1997

/

Deputad9 R

residente
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cuaprimento das normas gerais da educação nacional e a
qualidade do ensino ministrado.

5 20 O poder público competente divulgar.!
anual_nte as faixas de rend... que definirão a elegibil.id...de
par... bolsas de estudo.

. Art. 9" Os recursos destinados ... bolsas de
e.tudo serio globalmente previstos nos orçamentos públicos'e
sua destinação a c ...d... escol... somente serA feit... após
cuapridos os procedimentos previstos nos artigos precedentes.

S I" A insuficiência de recursos ser~

caracterizaàa sequndo critérios que considerem a renda des

respons.1veis legais pelo estudante ou a dele pr6prio, quando
for o c ...so, em relação aos encargos b.1sicos de subsistência.

recursos A.

tenham sido
estudantes-

de estudo serão
acordo coa os

selecionados na

P...rAqr...fo único. A transferência d.. recursos
e ...0 Di.trito Federal ser.1 diretamente

·...0 'deficit de vagas mencionado no art. 3" e A
li.ta. de estudantes previstas no art. 6"'.

5 I" A se],eção d...s escolas que acolherão os
ser.! feita segundo :,critérios que assegurem oe.tud...ntes

...0. E.t...do.
proporcional
dimensio da.

Art. 8" A concessão de bols...s de estudo pela
União ser4 feita em car.1ter suplementar, sendo os recurso.
tr~feridos - ao. Estados e ao Distrito Federal, .que os
aplicarão.

Art. 7" Os v...lores das bols...s
fixados pelo poder público competente, de
preço. ltl9almente pr...tic...dos nas escolas
fOl:lllll dos 55 18 e 28 do art. 6".

Art. 6" Definidas as localidades com efetivo
deficit de vagas na rede es~olar pública, o siste~ de ensino
competente organizar.1 as listas de estud...ntes que, ...tendendo
...os critérios fixados no ...rt. 5", receberão bolsas de estudo
e indic...r.! as escolas habilitad...s ... acolhê-los.

5 20 Não poder.1 haver repasse de
...cola., a titulo de bolsas. de estudo, sem que
previ....nte selecion...dos e ~tricul...dos os
bol.i.ta••

PROJETO DE LEI N! 731-C, DE 1995
(Do Sr. Ubiratan Aguiar)

o Congresso Nacional decreta:

I - Projeto inicia]

TI-Na &~ssão de Educação, Cultura e Desporto'
- Termo'de recebimento de emendas
- Parecer do Relator "-
- Parecer reformulado
- Substitutivo oferecido pelo Relator
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão
- Declaração de voto do Deputado Osvaldo Biolchi

TIl - Na C0ullssão de Finanças e TnllUtação:
- Termo de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

IV - Na Comissão de Consti!'níção e Justiça e de Redação:
- Termo de recebirilento de emendas
- Parecer do Relaior
- Parecer da Comís~o

Art. 10 A d,"stin,ação de recursos pllblicos a
bolsas de estudo para o en,~no fundamen~al e médio, prevista

no 5 1" do art. 213 fia Constituição Federal, ot>edecer.1 ·ao
disposto nesta lei.',

Art. 2" As! bOisas de estudo destinam-se ao
custeio parcial ou integral dos encar.gos educacionais
legalmente cobrados aos us~.1rios por instit~ições deI ensino
cOlllUnit.1rias; confessionais, e filantr6piCas, mantidas pela
iniciativa privad~~

Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio,
prevista no parágrafo 1° do artigo 213 da Constituição Federal; tendo pareceres: da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação, com substitutivo, com
declaração de voto contrário do Deputado Osvaldo Biolchi; da Comissão de
Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária deste e do
substitutivo da Comissão de Educação, .Cultura e Desporto; e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e do substitutivo da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
:PROJETO DE LEI N° 731, DE 1\)95, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)'

SUMÁR-IO

Art. 3" A c:i~8tinação de recursos pdblicos a
bolsas de estudo para o ensino fund4Jilental e mé<lio'6 llledida
transit6ria, '~endo aclmitipa somente q;,ando houver fal!;a de
vagas e cursos regulares da rede pllblica na localidade de
residência do educando, sem prejuizo da obrig...çã~ do poder
pdblico de investir priorit...riamente na expansão de sua rede
na localidade.

Art. 4" O poder pdblico competente divulgarA
anualmente a disponibilidade de v...gas e seu eventual deficit,
f ...ce ~ de~nda previst... , n... rede escolar públic... ,
discrimin...rido ...s loc...lidades e escol...s em que ser~ ...dmitida a
conc~ssão de bolsas de estudo.

5 1" O c~lculo do deficit deve considerar a
tot lidade de v...gas disponiveis na loc...lidade, oferecida.
pel s redes escolares feder...l.~estadu ... l e municipal.

Art. lO" No orçamento p...ra o exerc1cio
.eguinte.. _ o poder público competente consi1t1ar.l recurso.
para a '~~sio de v...gas n... rede públic... de en.ino
fundamental e médio em montante pelo menos igual ao destinado
... bolsas de estudo concedidas no exerc1cio anterior.

Art. 11. Do total de recursos transferidos a
instituições priv...das mediante concessão de bols.s de estudo
o poder pllblico prestarA cont...s li socied...de, ...través dos
di6rio. ofici...is e de peri6dico de grande circulação
nacion...l, reqional ou loc...l, conforme o caso.~

ParAgrafo único. A prestação de contas a ser
publicada na forma do caput incluirt. indicação da despe.a
realizada com bols.... de estudo em c ...da localidade,
cu..criai.naçio dos recursos utiliz...dos e relação nolllinal das
ir~tituiç6e. de en.ino em que os bolsista. estiverem
II&triculaclos.

par~grafos

estudo.

5 2" O não cumprimento do
anteriores impedir~ a concessão

disposto no.
de bolsas de Art. 12. O Poder Executivo regulament...rA esta

lei no prazo de 90 (noventa) dia., cont...dos a partir de sUa
vigência.

Art. 5" Somente poderão ser contemplados co.
bols... de estudo-os estudantes que demonstrarem insuficiênci... Art. 13. E.t... lei entra em vigor na d...ta de

.de recurso.. sua publicação.
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~. 14. Revoglllll-se as disposições em· alcance e relevAncia serão com certesa reconhecidos por esta

••••••••••• _ •••• _0 •••••••••••• 0 ••• '" 0 ••••••••••••• _ "a,

D.~ EOUL~çlo

Ttn.'LO VIII

da. Se....õe., ellI

Ij0-
oeputado~i:tan~ar

Sala

''l.EG1SU-;lo CITADA ANEXAOA PEI..l
COO~CENAÇloDE ES'l\JOOS LEGISI..lTIVOS..c.or

pelo que manifesto minha confiança em contar coa o

dos ~lu.tre. Pare. para sua aprovação.

:.~ ~
de,'-':,,"'~' . de 1°9.«,

-CONSTITUIÇAO
IU:PúBLlCA FEDERATIVA DO BRASa

1988

Casa,
apoio

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

CO"ISS~O OE EDUCAC~O. CULTURA E DESPORTO

, § \.0 Os recursos de que trata este artigo poder.lo ser destinados a bolsas de
estudo para o ensino fundamental e médio. na forma da lei. para os que demonstra
rem insuficiencia de recursos. quando houver falta de vagas e cursos regulares da
rede pública na localidade da residencia do educando. ficando O pooJer público obriga
do a investir prioritariamente na c-"CJl3ns1o de sua rede na localidade.

Art. 214. A lei esta~lecerá o plano nacional de educação. de du.ração pl~rianual
visando á articulação e ao desenvolvimento do enslllo em seus diversos mvels e á
integração das ações do poder público que conduzam á:

I - erradicação do analfabetismo;
11 - universalização do atendimento escolar:

DA EOL'eAÇÃO, DA CL1.11.'RA E 00 DEsPORTO

SEÇÃo;

CAPi1t1.0 111

DA ORDEM Socw.

··~;;.·~;.·;~~~~~;.;;~~;~;.;,;i~~~·c~~:~~·~k.;·_
wl\oerá esforços. com a mobilização de lodos os setores otg3lUzados da sociedade e com
a aplic:.çãode. pelo menos. cinqiienta porcento dos recu.rsos a~ se lefere oano 212 da
Constituição. para eliminar o analfabetismo e uM'rnahzaro enstno fundamental

Parlrgrnfo IÍ/fico. Em igual prazo. as ~miver.;idades, públicasdescen~lizarlo
suas alÍ\'Ídades. de modo a estender suas umdades de enslllo supenot às Cidades de
maior densid.1de populacional.

An. 208. o dcvcr do Estado com a educaçaD será P:;ti\-ado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental. obrigatório e gratuito. inç:lusive para os que a ele não
I,,·cram accsso na idadc própria: .

........... ~ •• _ _. o" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••\ ..

Art. 213. Os Tecursos públicos seda destinados às escólll5 l"lblicas. podendo ser
dirigidos a escolas comunitárias. confessionais 011 fi~ntrópicas. definidas em lei. que:

o. Con.tituinte., contudo, tendo ciência de
que a falta de vagas e cur.os regulare. na rede pública não

tem solução a curto praso, in.cever.... no texto

.constitucional a po••ibilidade de o Poder Público concooeJ;

bolsa. de 'estudo para o en.ino fundamental e Bidio .. escola.

mantidas ,", pela iniciativa privada. Trata-se de medida
tran.it6ria, enquanto se cuida de expandir, em carAter de

prioridade, a rede pública nas localidade. carente. de
atendimento (art. 213, S lR).

contr4rio.

!a matéria de educaçAo escolar, a Constituição

Federal fixou doia principios norteadores da oferta e do

financiillllento. No n1"el fundlllllental, deve ela ser

obrigat6ria e gratuita, competindo ao Poder POblico

universaliz~-la (art. 208, I; art. 214, II; art. 60 do Atd

das Disposições Constitucionais Transit6rias). Quanto ~

educaçAo escolar de ni"el médio, determina-se a progressiva

extensão da obrigatoriedade e gratuidade (art. 208, II).

oe.te -ado, WlI do. primeiro. deveres do Estado
é o de garantir o ace••o de todo. ao en.ino fund......ntal e,
9radativillllente, ao ensino lllédio.

JUSTIFICllÇio

A destinação de recursos pOb1ico. a bol.a. de
e.tudo, contudo, no!o pode ser feita de forma

indiscriminada. A pr6pria Carta Magna condiciona a conces.ão

de bolsas de e ..tudo A damon..tração de insuficiência de

recur..o. e A falta de vagas e curso. na rooe pública de
ensino.

O projeto determina a divulgação oficial do.

deficits de vagas e do montante de recursos destinado.. a
bolsa.. ·de e ..tudo e, t~m, exige critl!rio.. público. que

caracterizem a insuficiência de recursos ea resumo,

viabiliza perfeita transparência e "",xima lillura no trato

desta matAri~.

Prevê ainda a Constituição Fooeral que

deverão ser fixadas outras normas, cert""",nte delimitando

critérios e procedimentos que garant.... o fiel cumprimento de

seus IIlIlnd.....ntos. As.i.III é quI! o art. 213, S 1-, ao

estabelecer a de.tinação de recur.o. públicos a bolsa. de

estudo, e ..tabelece que elea ..erA feita 'na forma da lei'.

O pre.ente projeto de lei pretende atender a

esta disposição constitucional. Cuida de oferecer algwaa.

nOrJllll. gerais que, sem ferir a competência concorrente dos

Estado.. para legislar sobre a matéria, assegurem, ea todas a.

insta.r~ias administrativas, coerênciA de procediJDento8 no

alcance dos õbjetivos maiores da ooucação nacional. As norma.

que este projeto busca consagrar vis.... a garantir a plena

e~açaõ dos Poderes Público. na de.tinação de recur..o.

pOblico.. a bol..as de e ..tudo na rooe privada.

TERMO OE RECEBIMENTO DE EMENOAS
Iaparta a ....inalar que houve e ..peéial cuidado

com o cumprimento do preceito maior de inve.timento

prioritArio na expansão da rooe pública, di.pondo-..e que o.

orçamentos públiCO. consignarão, para o ~,erc1cio .eauin".
recur"o. para a expansO!o da ;ooe pública ... montante pelo

menos equivalente ao volume de bolaa.. de estudo concedidas no

exerc1cio anterior. Interno da

PRO~ETO DE LEI N9 731. de 19?5

:art. 12. I.

Slo estas ae principais razões que da Rrso~u.c;ão n2 19/91 .. o Sr. Pr•• ldent~ det:er•• noq ia .lIertt.lra

inspirar4Jll a apresentaç!o do presente projeta de ~e1, cujo e divuls::ac:ão n;a OrdeM do Dia. das CO.ls5ic~ - de prazo para a....e--
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s.nt~~io de eMendas ao proj~to. ~ partir de ~~ de asosto de 1995.

par cinco ~CSSÕC5. Es,otado o prazo. nio Tora. recebida. «-cnda'

ao proJete.

~
.\.!.

Célia ,Oliveira
;5 r l'ao
~ ,J

COMISSÃO DE EDUCACÃO, CULTURA E DESI'ORTO

I - RELATÓRIO

o Projeto .de Lei em epígrafe. de autoria do. riob", Deputado
UBlRATAN AGUIAR, "dispõe .obre a concessão de 001= de e:tudo "para o ensmo
fundamental e médio. prevista no parágrafo I' do artigo 213 da Coll5lituição Federal".

- Previsão da fixação de critérios sócio-econõnúco$ para O

recebimento do beneficio (art. 5').

- Prestação de comas pelos estabelecimentos de ensino (art. 11).

. Assim dispo= i! :J.iiA><lo.aJlllZSSão de bclIaF-jó<~,....,"
pIoneiros da Escola Nova - fortalece e valoriza os principios dau~ e
gratUidade do ensino p.úbüco e atende a uma demanda real que, esperamos ver menor a
cada ano.

Pelos motivos expostos, voto fàvorave!mente ao Projeto de Lei n· .
731195.

saladacomissa~rw~~:':f:

EDRO WILSON

Relator

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCACÃO CULTURA E DESPORTO

REUlTORIO

Tramita em regime de prioridade e com apreciação conclllSiJ!;;
desta Conússão, nos termos. resiJectivamente. dos am. 52. II e 24, II do Regimento PARECER
Interno dá Câmara dos Deputados.

REFORI'IULAOO

Consoante o art. 119, § I', do menCIonado diploma, a Presidência

da Comissão de Educação, Cultura e Despono deternúnou a publicação do respectivo

aviso na Ordotn do Dia, além da abettura de prazo para apresentação de emendas, por

cinco (5) sessões. E.gotado o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

É o relatório.

u- VOTO DO RELATOR

Como assinala o ilustre Autor, a Cana Magna prove as obrigações

do Poder Público no que aúne à oferta do ensino fundamental e médio.

A univenalização do ensino nestes niveis é pretendidà-auavéS da

extensão da rede pública e da gratuidade. Estes, os meios por excelência, da realização das

meus estabelecidas pela Constituição para a Educação brasileira.

Tais principios não colidem, entretanto, com o reconhecimento da

realidade no que conceme à insuficiência da rede pública. Para sanar esta falha são

nec:essàrios maiores invesúmentos na Educação e melhor gestio dos recursos a ela

destinados. O Brasil aplica, segundo dados da UNESCO, freqüentotnente trazido$ à
reflexio pelo Senador João Calmon, 3,75% do Pffi em educação, colocando-se na 80"

posição otn termos de gastos. Considerada outra fonte - o Anuàrio da Enciclopédia

Britânica nosso Pals figuraria otn 97" lugar!

PatlI suprir as deficiências localizadas da rede pública no que toca à

oferta de ensino. o legislador constituinte previu a possibilidade do oferecimento de bolsas

de estUdo. otn escolas comunitàrias, filantrópicas ou conf=ionais cuja finalidade não seja

lucrativa e que aplique seus excedentes financeiros em educação.

o Projeto em tela, ao regulamentar o mencionado disposiu.vo

-constitucional, cria sistema racional de concessão de bolsas, cercando"se de cautelas

necessãrias., tais como:

- Caraeteriz:;çãq da concessão de bolsas como supleÚYa e

provisória (art. 30).

- Estabelecimento da obrigação do Estado de manter e expandir

suarede (an. 10).

Durante a discussão do projeto de ler em

epigrafe, convenci-me de que o texto pode ser aprimorado, em

beneficio do estudante. Mantenho o parecer proferido

anteriormente, alterando o parágrafo final, que passa a ser

redigido da. forma que segue:

VOTO 00 RELATOR
"Em decorrência das sugestões oferecidas por

diversos membros da Comissão, das ponderações feitas pelo nobre

Deputado Osvaldo Biolchi em seu "voto e~ separado" e , ainda, de
nova análise da proposição realizada junto COII seu ilustre

autor, o Deputado Ubiratan Aguiar, voto favoravelmente ao

Projeto de Lei NO 731, de 1995, na forma do substitutivo

anexo".

pevo salientar que este projeto de lei não

institui normas e critérios de concessão de bolsas de estuda em
geral. Seu objetivo,. é apenas regular a concessão daquelas

bolsas de estudo a qu~ o Poder PUblico está constitucionalmente

~brigado nos casos em que não é possivel oferecer ensino

pUblico,
Sala da Comissão. em 13 de dezembro de 1995.

"'o,~*
SliBSrrFtJTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Reg~la~enta o S lO do art. 213
da Const2tu2Ção Federal.

o Congresso Nacional decreta:

Art. lO Esta lei tem por finalidade
regulamentar a .concessão de bolsas de estudo prevista no S lO

do art. 213,. da Constituição Federal, que beneficia os

estu~a~tes carentes que a rede püblica de ensino n30 está em
cond1ço~S de atender.
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Art. 2" As bolsas de' estudo destinaa-se ao
custeio dos encargos educacionais legal_nte cobrados aos
usuários pelas instituições de ensino cOllunitárias,
confessionais e filantr6picas, mantidas pela iniciativa
privada.

Parágrafo línico.
cobrados a que se refere o caput
negociaç!o entre o Poder PGblico e

Os encargos legalllente
poderAo ser reduzidos por
a instituiç!o de ensino.

Art. 90. Do montante de recursos transferidas
a instituições privadas mediante concessâo de bolsas de

estudo o poder público prestará contas ã sociedade de forma
especifica e transparente.

Art. 12. O Poder Execut:LvO regulamentará esta
lei no prazo de 90 (noventa) d~as, contados a partir de sua
vigência.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de
Art. 3" A destinaçAo de recursos p11blicos a

bolsas de estudo para o ensino tundaJlental e JM4io serlí.
adllitida somente enquanto houver falta de vaqas e cursos
regulares da rede plíblica na localidade de residência do
educando.

Parágrafo línico. Simultanealllente A concessAo
de bolsas de estudo, o poder Plíblico imple-entará as medidas
necessárias ao cumprimento da obrigaçlo constitucional de
investir prioritariamente na expanslio de sua rede de ensino
na localidade.

sua publicação.

Art.
contrário.

Sala da

14. Revogam-se as disposições

1995

em

Art. 4" Realizado o censo escolar anual', - 'o

Poder PübÜco competente divulga';'.1 o deficit de "Vagas da
rede escolar plíblica de ensino fundamental e médio e
discriminará as localidades e escolas em que será admitida a
concessão de bolsas de estudo.

S lO O cálculó do deficit deve considerar a
totalidade de vagas disponiveis na localidade, oferecidas

pelas redes escolares federal, estadual e municipal.

m-PARECER DA COMISSÃO
A Comissllo de EduC:JÇllo, Cultura e De:;parto. em relllli:ltl ordirulria re:Úi;:;uW.l:oje,

aprovou, CtlUl :ilubiltitutivol I) PL nO 731/95, nO:ill temlO'iI do p~ctl' refomlulado do Relator,
Deputado Pedro Wilson. °Deputado Osvaldo Biolchi "Preseotou declarnçllo de voto. contrária.

Estivermn presentes os Senhores Deputados Severiano Alves. Presidente;
Fernando Zuppo. Maris" Serrano. Paulo Lima. Vice-Presideotes: Adelson Salvador, Angusto
Nardes. Carlos Alberto. Elias Abrabilo. Eslher Grossi. Eurico Miranda. E..,pedilo Junior. Flávio
Arns. Iv:mdro CWJIm Linro, José Luiz Clero~ Lindber;: Fari.... Maria Elvirn, Mlllll'icio Reqnillo.

M3rio de Oliveira. Nelson MarcheZ3D, O.vaJdo Iliolchi. Pedro Wilson. Roberto Jeft...on.
Roruvon Saot13llo. SimafllEllery e Ubiratan Agniar,

Sala da Comissão, em 13 de dezembro de 1995

S 2. A seleçlo das escolas que acolherão os
estudantes será feita segundo' 'critérios que assegurem o
cumprimento das normas gerais:,' d~~educação' nacional e a
qualidade do ensino ministrado.

Art. 5. Para os efeitos desta lei, considera
se carente todo estudante cuja ren!la tallliliar esteja abaixo
do limite de isenção do Imposto Sobre a Renda.

Parágrafo línico. Em ca~os excepcionais, igual
beneficio fica assegurado, ao eseudante çie renda familiar

ma:Lõr, Ullla vez provado que sua S:Ltuaçã~ eCOnÕlll:LCa não lhe
perm~te arcar com o CU$~elO do ens~no privado.

SUBSTITUTIVO ADOTADO (CECD)

R~ulamentao § }- do art. 213 da
Constltuiçio Federal

Art. 6" Defin:Ldas as localldades com efetlvo
deficit de vegas na rede escolar pübl:Lca. o slstema de enslno

competente organizará as list~s de,estu~antes que, atendendo

aos critérios fixados no art. 5", receberão bolsas de estudo
, , ('

e :Lnd:Lcará as escolas habilitadas a acolhé~los.

Parágrafo único. Não pod~rá ha~:r repasse de

recursos ãs escolas, a titulo de b~:>lsas de estudo, sem que

tenham sido previamente selecionados e matr:Lculados os

estudantes-bolsistas.

o COSGRESSO NACIONAL decr..a

An ,- ~ Esta lei tem por finahdade regullmentar a concessio de bolAS de estudo
preVIsta no § l- do ano 213 da Consut~içlo Federal. que beneficia os estudantes carentes que a
rede pubhca de enS1QO nào esta em condições de atender

A.n r' . As bolsas de estudo desllnamase ao custeio dos encantos educacionais
legalmente cobrados aos usuanos pelas instituições de ensino comunitlrias.- confessionais c
fillntropicas. mantidas pela inieil!lu\'a pnvada

Pzr.lgrafo único a Os encargos legalmente cobrados a que se refere o -caput
poderio ser redUZIdos por negoezação entre o Poder Publíco c Ilnslltuíçiio de enSIno

, M. 311t
• A d~stínaçào de recursos públicos a bolsas de estudo para o ensino

fundamental e media serà adlTlltida somente enquanto hotÍ\-et' falta de va~ e de cursos rC0Jlares
da rede pUblica na localidade de residéncia do educando. - -

.., PMagwo unico . Simultaneamente a concessão de bolsas de estudo. o Poder
Pilbltco Implementara as medidas nccessirias ao eumpnmcmo da obriRaçào tonstltucionaJ de
investir prioritariamente na expansão da rede de ensino mUnicipal e estadÜaI.

, . An 4'· Reali.udo o censo escolor anual. pelo Poder Público competen<e. este
dwulgara o déficit de vagas da rede escolar pública de ensino fundamental e media c díscnrnirwi
as localidades e escolas em que sera admitida a concessão de bolw de ~tudo,1

Art. 8. No orçamento ,para o exercicio
seguinte, o poder públ1.cO ~cmpetente consignará recursos § lllt . O cilculo do déficit deve considerar a tot.lidade. de vagas disponivcis na
para a expansão de vagas ~a rede p11blica de ensino Iocalida<!e. oferecidas pelas redes escolores federal. estadual emunicipal,

fundam..ntal e médio em montant~ pelo.,menos '.igual ao destinado § 2', A seleç10 das escolas que acolhe1io os estudantes 5erá feita seoundo
critérí~ 9~e asseguram o cumprimento das normas gmis da educ:aç1o nacional e a qualídàde do

a bolsas" de. ,estudo concedidas" ','9 exercicio anterior. ensmo muustado

Art. 7. Os recursos deslilnados a bolsa.. de

estudo serão globalmente previsto~,nos orçamentos püblicos e

sua destinaçâo a cada escola ~oment~( será feita ~põs

cumpridos os procedimentos previstos nos artigos precedentes.
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Art. s· - Para os efeitos desta rei. considera·se Cltente todo estudtntc cuja renda
familiar c'Çteja abaixo do Iimíte de IsençãO do Imposto Sobre a Renda.

Paragrafo unico • Em casos excepcionais. igual beneficio fica' assegurado ao
. estudante de renda familiar maior. uma vez provado que sua situaç10 económlC3 não I~ permite

:arcar com o custeio do enSIno privado

An 6~ • Definidu :as localidades com efetivo deficit de Vi1JU.$ na rede escolar
püblica. o sistema de ensino com~ente or'tanlUrl: as Irsras de' estudantes que. atendendo aos

cntenos fixados no 1ft 5-. receberio bolsas de estudo e Indicara as escolas habll\tilW a
. acolhe-los

Pan.~aio URlCO • Não podera haver rep1Sse de recursos 15 escolas. a mulo de
bolsas de estudo. sem que tenham Sido pre'ollmenle selecionados e matneu\ados os
estudantes-bolststas

Art 7-. Os recursos desunados a bolsu de estudo seria !!Iobalmenle ptevtSlOS
nos orçamentos publtcos e sua destlnaçao I. cada e~olil someme sera fenil apos cumpndos os
procedtmentos prevtstos nos a"lgos precedentes

An 8-. No orçamento para o exerCll:ao segulnle. o poder publico competente
constglllra recursos plra a explnSio de vagas na rede publica de ensino n.mdamental e medlo em
momame pelo menos tgu.a.l ao desttludo abolsa, de estudo concedtdas no exerClclO antmar

An 9"'. Do montante de recursos transfendos a Instttutçôes pnvadu mediante
eoneessio de bolsas de estudo o poder publico prestara contu a sociedade de fonna tspeanca e
tl'1J1spUUlte

Nr lO - O Poder Encullvo lelul&menlllA esUI Itt no pruC) de 90 ( I\(.tlotftU )
dIU, COnw:lo,.a p&~lr de~ "'~a'ICl.&

A.n 11. E'I.a k'l tl\1tA em "'l~()r n.J. d.iIA ~ su.a pubheaç.1o

AlI 11· Rtyo!!:lm.~udlipGSlÇOC' em COfIlrAno

SaI.ad.aCOfrIlU.liO, tm Ij de d~embfodt' 19'15

"'-'~-f·.~t::. \
ij ~".... ' -

\ N

DECLARAÇÃO DE VOTO 00 IlEPUTADO OSVAlDO BIOLCHI
·1

Co. o .ra).to c. !Ai. "' .31, d. U!5, o
l.luatrl: OCpqtado Ubiratan Aqlu.Ar proPÕ.-s. r.tJ'Ii...ntar A

coneess;,o d. boisas de eln:U<1O pnvl.sta no puâqrato pra..Lr'O

do "'n.. 213 da Constl.tu~çio Federal. O voto do relater.
DepUtAdo P~o \l11son, , fayoráv.l.

Por julqA:: ~ra~at'-s. d. ut6l:.t.a rel...u.
anaJ"U.l. a p~os~çl0 coa o dev1.d.o ellpenho. Ao f1n.al. "10

_ no 4.".r d. d.ec:1Arar que n1D ". ju~.t.Uca ....

transtcnsaçio e. nOnLa ju.rlc1ica.

const.itU1.çAo e UR1.Vl!irSlllMnt.e se acha consolidada na

pr.ttca dA adainut.raçio pública.

~ ~"J.. Y.u.• pelo proj~t:o afora.

ta r ••\I.*), .. sanha Acauu!ladora que t>Wrt'f.S&
o pr:03eto _ a."\1.,1:&. Se for aprovado. iA tllo haver'" a

coexutAncta de l.nst.,1,tu~çó• ., pubUcas e pt'lvo!daa pr.cel.t.uadll

no ~ncl.So tIl c10 4r1:. 205. us llubordl.naçao das 1nsi1.tU1çoes

prbadas ls púbhc&s: o r'od.r PúblJ.c;o ter" ,.a ""u. dupor

inÚMros expedl.efttes pAra .lIbaraçar .. cot\cessio de bola... de

estudQ: o estudante nAo ter" CQlftO fazer val.r o d,u:el~o de

..c•••o ..o _n.J.l1o otJr~qAtó:no li! putJIJ.CO.

rac. ao ••posto. 6 ftc.l ent:.nder porque nio

voto COIll Q r.lator.

OEPtrrADO OSVALDO UOLCHI

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMÉNTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 731·Al95

Nos termos do art. 119, I..do Regimento Interno da Câm?ra das
Deputados, o Sr. Presidente determinou a·abertur.9 e divulgação na Ordem da Dia
das Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 22/03/96, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala dE ComissÉo, em Di de abril de 1996.

{JJ..fL

ítJ]8ria Linda Magalhães
Se.era/ária

PARECER DA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRlBUIAÇÃO'~~

dft.nec.s.at~ament•• peço que os nobr.. par.s ... acoapanhell

na anall.s. de apena. a,Lquaas al!lO.'tras;

~1'10 l- - A v,uta da ....,U:•••ace anLqo
t pertel.talllf!nt. Cl1SpenS,lvel.

H" ••••nc:.1.ol. a Proj.to de IAi NIt 131/'5
npet. s~les_nt. cs d.ispcs"tJ.YOS co..~1ttu::~on.&.í.s a cr
..lua. a .-.nta. ou que COll esta. ......t:•• "U.Júd.&Q. c.l:II:aBda-o.

COlll tantAS e ta,u cautelas que nÃo sO cheqa A cozaprOMttlr

todo o Artl.qo 209 da constl.tul.ç.\o rederal, que .stabelec. as

COndl.çOeS sob AS qUAl.S o ensl.no • U.vr. A in;J,.c1at.1.va

prl.vadA. como tA~m lnVl.AbL1.A.ZA a prOprl.& conce••io que

pretenda d1.ScJ.pll.nAr. E: note-Se que o Art. 12 prev' _u
rI'qulAmentaçÃo. posterl0r A daca de "'provaçao, a c:ar90 do
Pod.er taec:utl.vol

Co> lntU1.to d. n.ao cansA-las

1. RELATÓRIO

o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Deputldo Ubiratan Aguiar, "dispÕe sobre
a concessão de bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio. prevista no parágrafo l°
do artigo 213 da Constituição Federal". .

AprecIado na ComISsão de Educação, Cultura e Desporto, em reuniuo realizada em
J3 de dezembro de 1995. foi aprovado. com subStitutiVO, nos t·,mIOS do parecer refonnulado
do relalor.

Remetido á Comissão de Finanças e TributlçIio. n~nhurna emenda foi ~presentilda ao
projeto.

Arti90 2_ • t. etl"C'Q Ii""as "p""as, \1_

red.und"ncl,a e uaa lnconsu.'tuCl.onal1.dade! A redund.llncl.A; é

Obvl.o que bolsa de es'tUdo s. d.s't1na 40 custeI.o d••ncarqos

eáucacl.oft*l.s. A l.ftConst.1tUCl.otla11.dade; bolsa de estudo I!

para ..ssegurar o ....rclclo de WI chrel.to do culad;,o nos

casos de nio-otfllrec:l..nto ou otertA l.rreqular d. CtlSl.no por

pane do poder pdblico. Nio cabe 0\ le1. AO arr.pl.O ciA

ConsU.t~iç.llo. cond.1.c;J,.onl-lo.l _tr1Cula e. certos

••tabelec:LMntoll de ensl.ftO. co....clusio d. outro••

An:l, 'ca'lIIt' • ,_r"9r&l:o. - De aCOrc10

co. este d1SPOSl.t1VO cone.....o da bolsa de ••tudo ao

.studante (cone•••,u:mlr10: 1 depender1" do c&.l.pr.t..n~o de

certa. e~iqtnc:1a., par parte do Poder Pdbhco. QU.r diur que

s6 hAYer~ bois•• se o Pod.r P6blico (.nt~d...d. COf\c.denc.11

cuaprir ou decJ.d1r CUJIlprU' cer'ta. e"lqenCl."s!

An. a, - Este Art.~qo cUl.da d. Dattru

estranha l "'n'ta. De transf.rtnc,1,a de recursos cU1.dall os

art1qos 211 • ~12 da Cor.u1tU,1,çio Federal.

Art. UI - N.st. art:1.qo propõe-•• u. Upo de

pr.staçio de conta. espec1f ico para dos r.cursos

4••pendidOs co.. boi.. de e.t:udo. Coa0 se fo... po".l.vel

adotar uaa tiscalização cont..abil. f1.nanc.~ra e orça.ntAr1A

dU.r.nte da que se fU~nta nos art:$.. 70 a 1S da

2. VOTO DO RELATOR

Compete à Comissão de Finanças e Tribumção, apreciar fi proposta quanto a sua
compatibilidade ou adequação com o plano plunanu,l, a lei d·, diretrizes orçamentárias e à

. lei orçamentária anual, confonne prevê o art. 53, lI, do Regimento Interno desta Casa.

O projeto em análise regulamenta a concessão de bol&tS de esludos quando houver
falta de vagas e de curros regulares da rede pública na IOClliidade de residência do educando.
Simultaneamente, o Poder Público deverá impfemenmr mt~dicb.5 necessárias ao cumprimento
da obrigação constitucional de investir príoritnrii!ffiGute [[3 e;(p!1ru110 M rede de ensino
municipal e estadual.

O projeto não envolve despesas de capital ou d%p'''.n;; de dumç"io continuada, não
sendo~ portanto, necessário o exame quanto a sua {:;Ju'lpJt!biJidnàc ou ndeqw.:1ção com o Plano
Plurianual vigente.

No tocante à Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 11"9.082, de 25 de julho de 1995), o
substitutivo é compativel com o artigo 16 que estabelece condições para n inclusão, na lei
orçamentária anual) de dotações a título de subvcnçi'583 sociais, uma vez que esmo
ressalvadas as concessões de subvenções sociais a entid!?d'.;3 S'3~ fins lu:;rarivos TIa ó'ré.r! d\.~

educação.
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o substitutivo aprovado na Comissão de Educação não cria despesa diretamente, mas
autoriza o Poder Público a destinar recursos para a concessão de bolsas de estudo enquanto
bouver falta de vagas e cursos. O artigo 7" determina que os recursos destinados a bolsas de
estudo serão gIoõalmente previstos nos orçamentos públicos, enquanto que O art. 8'
estabelece a obrigatoriedade da consignação, em valores pelo menos igual ao destinadÔ' a
bolsas de estudo concedidas no exercício anterior, de recursos para a expansão de vagas na
rede pública de ensino t1md&mental e médio. Conclui-se, portanto, que o projeto não contém
inadequações ou incompatibilidades com a Lei Orçamentária Anual.

Pelo exposto, somos pela ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA do
substitutivo ao Projeto de Lei n'731-A, de 1995.

AComissão de Finanças e Tributação concluiu pela adequação orçamentiíria e
financeira do Substitutivo.

. . O.Projet? ,:e?,.à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação para anàlise
da constif'!C1onalidade, jundlcldade e técnica legislativa.

É o relatório.

n -VOTO DO RELATOR

COMISSÃO DE CO~STITUIÇAOE JUSnçA E DE REDAÇAO

Sala da Comissão. em 10 de dezembro de 1996.

t:~~=

~~_ - PARECER DA COMISSÃO

A Comlssão de Flnanças e Tributação, em reunião
~rdinárla real!zada h01e. conclulu, unanlmemente. pela adequação

flnance:tra e orçamentária <io ProJeto de Le~. n 2 731/95 e do

SubstltutlvO adotado na ComlssàQ d~ Educação. Cultura e Desporto.

nos termos do parecer do relator

Estiveram presentes os Senhores D~p~~ados; Delfim
Netto. Presldente: Fetter JÚnlor. Augusto Vivel~os e Edinho Bez.

Vice-PreSldentes; José Carlos Vieira. Manoel Castro, Osório

Adriano. Saulo Quelroz. Silvlo Torres. Gonzaga Meta. Pedro

NOV81S. João Piz'Zolatti. Nelson Meurer. Yeda' Crusius. Arnaldo

Madeira. LU1Z carlos Hauly. José Fortunatl. Mar'ia da Çonceição

Tavares. Mil ton Temer, Fernando Lopes. rernarido Ribas Carii e

Aldo Rebelo.

PROJETO DE LEI N° SOl-A, DE 1995
(Do Sr. Jorge Anders)

m-'pARECÉR DA COMISSÃO

Estiveram presentes os' Senhores Deputados:

Henrique Eduardo Alves - Presidente, Moisés Bennesby e

Mar~elo Déda - Vice-Presidentes, Antônio dos Santos, Benedito de Lira, Magno

Bac~lar, Mussa Demes, Ney Lopes, Osmir Lima, Paes Landim, Raul Belém,

Vilmar Rocha, Asdtúbal Bentes, DjaJina de Almeida César, Gilvan Freire, João

Natal, Silvio Pessoa, Alzira Ewerton, Luiz Máximo, Marconi Perillo, Nelson

Otàch, Conollino Sales, Haroldo Sabóia, José Genoino, Luiz Eduardo

Greenhalgh, Matheus Scbmídt, Nilmário Miranda, Sérgio Miranda, Sílvio Abreu,

Darci Coelho, Gerson Peres, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana,

Rodrigues Palma, Pec\ro Canedo, Carlos Alberto Campista, Cláudio Cajado,

lvandro Cunha Lima, Roberto Valadão, Roberto Rocha, Benedito Domingos,

Luís Barbosa e Nilson Gibson.

Deputado F1E~ÍÓJbE

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

retmião 'ordinária realizada hoje, opinou:unanimemente pela constitucionalidade,

juridicic\ade e técnica legislativa do Projeto de Lei nO 731-B 195 e do Substitutivo

da Comis.são dê Educação, Cultura e. Desporto, nos tennos do parecer do

Relator, Qeputado Edson Silva.

. .Apresentado pela Comi~;;'o de Educação, Cultura e Desportos, o Substitutivo
. cwdou ~e cOfTI~, de an.t~o, pequenos deslizes de inconstitucionalidade, bem como tomou
'\ redaçao do Projeto maIS clara e objetiva, aprimorando a idéia original.

" Por essa razão, primando pela constitucionalidade, j ridicidade e boa técnica
legIslatiVa, voto pela. a?rovação do Projeto de Lei 731/95, n termos do Sustitutivo
apresentado pel..COIrllssa'" de Educação, Cultura e Desporto.

m3J dej

de 1996.de

I:

Deputado(~~ ;õ~1~ .'.. ,
Relator

Sala da ComissàD, em

Presidente

COMISSÃO DE CONSmmçÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETODELEIN" 731-B/95

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, alterado pelo art. I·, r, da Resolução nO 10/91, o Senhor

Presidente determinou a abertura- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões· de

prazo para apresentação de emendas a partir de 15 / 05 / 9 7 , por cinco sessões.

Esgotoo,o o prazo, niio foram recebidas emendas ao projeto.

Salad!1Comissão,em 22 de maio de 1997

/;. :::
o/(.,.~·,,;cU,,-

sÉRGIO SAMPMO CONfREmAS DE ALMEIDA

Secretário

I-RELATÓRIO

O Projeto de Lei n' 731/95, de autoria do nobre Deputado Ubiratan Aguiar
propõe a regulamentação do dispositivo constitucional (art. 213, § 1'1 que prevê a destinação
de recursos públicos para custear bolsas de estudos para alunos carentes do ensino
fundamental e médio.

Dispõe sobre a proibição de cobrança de juros, multa e correção monetária
incidentes sobre tarifas de água, energia elétrica e telefone de funcionários
públicos, servidores, empregados, aposentados e pensionistas que tenham
vencimentos, proventos e beneficios em atraso e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
pela rejeição deste e do de n° 1.923/96, apensado.

A proposta foi devidamente analisada na Comissão de Educação, Cultura e
Desporto que manifestou-se pela aprovação do projeto nos termos do Substitutivo
apresentado pelo ilustre Relator, Deputado Pedro .Wtlson.

(pROJETO DE LEI N" 801, DE 1995, TENDO APENSADO O DE N·
1.923, DE 1996, A QUE SE REFERE O PARECER)



Outubro de 1997 .DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 24 33855

• Projeto inicial

SUMÁRIO res e empregados e onde necessário se faz saber, com exatidão,
a quantas andam seus respectivos caixas e até onde podem ir na
justa remuneraçllo do funcionalismo, hoje à mercê de maior ou de
menor boa vontade das autoridades relacionadas com orçamento
pagamento de pessoal.

11 . Projeto apensado; n° 1.923196

111 . Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público;
tenno de recebimento de emendas
parecer do Relator
parecer da Comissão
exposição do Deputado Chico Vigilante.

o Cdngresso Nacional decreta:

Art. 12 - Em caso de atraso 'no pagamento dos .ve~

~imentos ,dos funcionários púDlicos, servidores e 'empregados, e~

tes terão prazo de até 46 horas após recebimento do salário p~

ra quitar débitos referentes às contas de água, energia élétrl
ca e telefone sem juros, multa ou correção monetária.

Parágrafo dnico - Os encargos incidentes sobra'és
tas tar! Í'as, ai compreendidos juros, muIh'!~ corteção IllOnatári;
ficarão a cargo da entidade e~pregadora, seja ela Pessoa Juri
1ica de Direito Público, integrante da administração pública
direta, ind~reta ou fundacional.de qualquer dos Poder~s da Uniã~

dos Estados, do' Distrito Federai e dos Municipios ou Pessôa J~

ridica de Direito Privado, que mantenha com estes relação de e~

prego )u trabalho.

Art. 22 ~ Enqua~to perdurar o atraso dos vencime~

tos, fica proibida a suspen~o do forneci~ento dos serviços de
água, energia elétrica e telefone, para efeitos desta Lei enten
didos como essenciais,' devendó os mesmos ser~m prestad~s de foi
ma adequada, eficiente e segutá.

Art. ~2 - Aplicár-se-á o dispostp. neste Lei à\àpo
sentados e pensionistas desd~ que tenham proventos e ben~ficio;
em atraso.

Art. 42 - O Pode, Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 60 dias.

Art. 52 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 62 - Revogam-se as disposições em co~trário.

JUS T I F I C A T I V A

D serviço público, como tantas outras, não é
profissão que enriqueça. Muitas vezes,. não é sequer profissão,
é a oportun~dade que pessoas particularmente dotadas têm de
prestar sua colaboração ao desenvolvimento da comunidade. Os s~

crifícios que o serviço público impõe não devem, porém, inibir
homens de bem de prestar sua colaboração ou excluir aqueles Que,
não tendo fortuna pessoal, não têm. de· onde tirar seu sustento e
o de sua familia, ~ não ser do fruto de seu trabal~o.

Encontramo-nos ainda na fase de buscas de dados e
de alternativas para solucionar o problema dos salários dos
servidores e, neste contexto, deparamo-nos com a falta de recu~

sos da Administração e ~té mesmo de empresas privadas para e~

frentar compromissos salariais respectivamente de seus servid~

Seria ingênuo supor que as disparidades frente 80

que recebem os servidores públicos, desprestigiados apesar de
serem os ?aluartes do faturamento, pudessem gerar expectativa
de que os mesmos se tornassem eficientes e incorruptíveis.

A própria situação a que se submetem, mostra de
certa .forma, a permeabilidade do serviço público à corrupção, o
que instaura nas estruturas administrativas oficiais apatia t~

tal e um complexo de inferioridade social, sem falar da exposl
ção imediata' a eventuai~ atrativos e vantagens 'que certa dose
de prevaricação possa propiciar.

Antes de se aludir à corrupção no serviço público
brasileiro, considere-se o argumento de que a maior part~ dos

servidores é parcamente remunerada apesar de cumprir a conte~

to as tarefas diuturnas. Ainda assim, grande parte destes me~

mos servidores têm o pagamento de seus vencimentos em atraso,s~

jeitando-se a quitação de contas oom multa, juros e demais e~

cargos ocasionados por este descumprimento.

Deve-se acrescentar que os planos de promoção a
de carreira são frouxos, inoonsistentes e aplicados aleatori!
mente, sem maiores consideraçOes pelo mérito, em função de av!
liação de desempenho.

Se deseja ter funcionários probos a seu serviço,
o governo tem que procurar pagar bem e com pontualidade aos que
se dispõem a emprestar sua experiênoia e seus conhecimentos ao
serviço público, sem outra gretlficação que não seja a da jU!
ta remuneração.

Tal hipocrisia salarial, para quem . deseje contar
com auxiliares eficientes, deve ser urgentemente desativada,
pois é danosa ao serviço públioo, além. de se constituir em cu!
tura para as formas mais sofisticadas de corrupção desenfreada.

o presente Projeto de Lei objetiva tratar as que!
tões relacionadas à pontualidade no receb~ento de salários, de
maneira séria e verdadeiramente comprometida com a tão despre~

tigiada classe dos servidores públicos.

Ao que tudo indica, não se tem levado em conslds
ração a circunstância de que os trabalhadores do serviço púb1l
co vêm, há três décadas, sendo vítimas de abuso de todos os g~

neros, a começar pelo desgaste de sua imagem. Eles são retrat~

dos como incompetentes, desleixados, preguiçosos e des~~mpr!.dE.

res de suas obrigações.

~ certo que o serviço público perdeu em eficlê~

cia. Mas também é conhefido que o nivel Aos vencimentos vem

decaindo ao longo dos anos; não existindo, no Brasil, um si~

tema de carreiras estruturadas. Tal inovação permitiria aos se!
vidores dedicação exclusiva, motivaçllo permanente e oportunid!
des reais de se desenvoLverem prdfissionelmente, com apoio CO~

ereto e incentivo de suas próprias repartições.

Quadra ressaltar a importância de se estender os
beneficios gerados pelo referendado Projeto de Lei às dem~is
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classps de aposentados, pensionistas, e a todos aqueles que ma~

tenham co~ Pessoas Jurídicas de Direito Público e Pessoas Juri
dic8sde Direito Privado relação de emprego ou trabalho.

refaridos no "caput" , o usU~io só podará modificA-la após o
transcurso de 6 (seis) meses.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de

Ao atrasar o pagamento dos vencimentos, em verd~

de, compram-se à vista (no caso os serviços prestados) e pagam
se à prestação (os vencimentos).

sua publicação.

contrário.
Art. sg Revogam-se as disposições ea

nal que dispõe
como principio
a dignidade da

Deputado

Segundo dados do Sistema Integrado de Administr~

ção financeira (SIAfI), em novembro de 1994, o governo gastou
R$ 1,67 bilhOes com pessoal e encargos e arrecadou R$ 12,8 bl
IhOes. E. dezembro, o pagamento dos salários com gratificação
natalina e ajustes de tabela a titulo de isonomia gerou uma
despesa de R$ 5 bilhões para uma receita de R$ 18,6 bilhões.

Já é tempo de tornarmos realIdade ações que visem
ao resgate.da divida social.

Não é justo que o trabalhar - ai entendido em seu
sentido mais amplo _ continue pagando por uma divida que definl
tiva.ente nBo contraiu.

.. .

Cabe-nos buscar o respeito à máxima con\tituci~

como direitos sociais, o trabalho e o lazer, e
fundamental da República federativa do Brasil ,

pessoa humana.

Assim sendo, movidos pelo sentido de justiça saci
aI, solicItamos apoio dos Ilustre Pares à presente propositura.

Sala das Sessões, em (( de ('{ de 1995.

~S

JUSTIl'ICAÇÃO

Nossa economia caminha no rumo da

estabilização monetá.ria e convivemos, atualmente, com as mais
baixas taxas da inflação dos últimos 30 (trinta) anos.

Nasta conjuntura, aplicar multas da 10\ (dez
por cento) ao mês, contra uma inflação ao redor de 1% (um por
cento), ~ um abuso contra o consumidor brasileiro.

As multas cobradas são abusivas para todo e
qualquar tipo de obrigação, entretanto, mais grave ainda é a
"aplicaçáo de tais taxas, absurdamente elevadas, no atraso de
pagamento de serviços essenciais como os de água, luz e

telefone, que merecem tratamento esp'ecial e diferenciado.

Como já existem projetos em tramitação na
Casa visando coibir o abuso de multas. extorsivas para o não

pagamento de obrigaçóas em geral, propomos este projeto que
enfoca os serviços de for~ecimento de,3gua, luz e telefone,
po~ considerarmos que sãõ essenciais e m~recem diferenci~ção.

\

Aproveitamos, também, para propor uma
flexibilização na escolha da data d~ pagamento dos serviços

referidos, o que facilitará o arranj9 do 'apartado orçamento

da grande maioria de nossa população.

PR,OJETO DE LEI N° 1.923, DE 1996
(Do Sr. Marcelo Teixeira)

Dessa forma, pedimos o

para aprovação do presente projeto
encontro aos ma~s legItimas interesses

apoio dos nobres pares

de lei, que vai de

do cidadão brasileiro

Dispõe $ObIe a isenção de mullâ no atraso do pagamento das contas de água. luz e
telefone, e diI outras providéncias.

bala das Sessões, em da de 1996.

(APENSE-St: AO PROJETO DE LEI N" 801. DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1" Fica proibida a incidência de multa

ou qualquer outro tipo de acréscimo sobre o valor cobrado
pelo con.UlIO nas contas de âgua, luz e talefone até 60

(lIa••enta) dias após o venci_nto das mesmas.

parâgrafo único. Após o prazo estabelecido no

"c!aput', poderâ sar corrigido o valor devido respaitando-se o
Ullite estabelecido no parágrafo l0 do artigo 52 da Lei n"

8.07'. de 11 de setembro de 1990.

Deputado Marcelo Teixeira

'lEGISLAC,'.O CITADA ANEJlADA PELA
COORDENAÇÃO DE E~TUDOS lEGISLATrIÍO~.caDI'

LEI N? 8.078, DE H.DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a prdteçáo do consumidor
e dá outras providências.

. .- .
CAPITULO VI

Da Proteção Contratual.

. .

Art. 3" O usuário poderâ escolher o dia do

1ll6. para " vancimento das suas contas de âgua, luz e

telefone.

Art. 2" O corte no fornecimento de água, luz·

f! .ertiços de '·telefonia somente poderA sar afetuado após 90

(noventa) di"lI de atrp.so no pagamanto da conta.

Parágrafo
registrada

único. Após feita a
na concessionária dos

escolha,
serviços

Seção 11

Das Cláusulas Abusivas

. .
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que en

volva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao con·
sumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos informá·
lo prévia e adequadamente sobre: '

..............................................................................................................................................
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. § 1~ As multas de m'ora decorrentes do inadimplemento de
obr~gação no seu termo não poderão ser superiores a dez por
cento do valor da prestação.

............. " _ _ -.. --- --- -~ -. - -- .. " _. - " .
•••••• - ··0 _ •••• o_o • __ 0 _ ....................................

--e-OMISSÃO DETRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBUCO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

serviços, dada a imprcvisibilidade de receita com que elas passariam a conviver, com .
reflexos, inclusive, na qualidade, continuidade, melhoria e expansão da prestação desses
serviços. '

Pelos mesmos motivos, restrição ainda lllBior se faz ao projeto
apensado, que isenta de juros e multas os pagamentos feitos até 60 dias após o vencimento
das contas de água, luz e telefone. Um dos argumentos utilizados na justificativa deste
projeto faz referência às altas taxas então cobradas a titulo de multas. Enuetmto, esse tipo
de problema deixou de existir a partir da edição da Lei n' 9.298, de I' de agosto de 1996,
que alterou o Código de Defesa do Consumidor limitando as multas em 2% ao mês.

Antê todo o exposto, nosso voto é pela rejeição dos Projetos de
Lei n' 801195 e do apensado 1.923/96.

111. PARECER DA COMISSÃO

(§L'~
T.Jnfa1~a de Almeida

Secretária

._ A ~omissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
'. reunlao ordlnána realizada hoje, REJEITOU, unanimemente, o Projeto de Lei nQ

Sala da Comissão, em 9 de outubro de 1€l!1!i: .801195 e o PL nO 1.923196, apensaefó, nós termos do parecer do Relator
Deputado Paulo Rocha. . '

'Estiveram presentes os senhores Deputados Osvaldo Biolchi
Pre:idente; Arlindo Vargas, Jair Meneguelli e Zaire Rezende, Vice-Presidentes;
J~e Pimentel, De Velasco, Arnaldo Madeira, Sandro Mabel, Noel de Oliveira,
Miguel Ro.ssetto, Valdomiro Meger, Luciano Castro, Domingos Leonelli, Jovair
Aran~s, Zila Bezerra, Pinheiro Landim, Benedito Domingos, Chico Vigilante, Hugo
Rodrigues da Cunha e Agnelo Queiroz.

PROJETO DE LEI N° 801195

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia

d.as Comissões - de pr~o para apresentação de emendas, a partir de 29/09195, por
CInco sessÕE!s. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

COMIssÃO DE TRABALHO, DE ADMINlSTRACÃO E SERVlCO PúBLICO

I· RELATÓRIO

O.projeto em pauta dispõe que, em caso de atraso no pagamento
de vencimentos, proventos ou beneficios, os servidores públicos, empregl\dos,

aposentados e pensionistas terão prazo de at6 48 horas após a regularização do pagamento
para quitar os débitos referentes às contas de água, energia elétrica e telefone sem juros,

multa ou correção monetária, devendo estes encargos correrem 'á conta do empregador.
Dctcnnina, ainda, que, enquanto perdurar o atraso no pagamento, fica proibida a
suspensão dos mencionados serviços.

No prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
Posteriormente, a essa proposição foi apensada a de nO 1.923, de 1996, do Deputado
Marcelo Teixeira, que proíbe a incidência de multas ou quaisquer ontros acréscimos sobre

o valor das contas de água, luz e telefone at6 60 dias após o seu vencimento. Estabelece,
também, que ficará a critério do usuário a escolha do dia do mês para o vencimento dessas

contas, e que o cone no fornecimento desses serviços somente poderá seref~
90 dias de atraso no pagamento.

fi - VOTO DO RELATOR

Ainda que não caiba regimentalmente á esta Comissão

manifestar-se sobre esse aspecto, a proposição em exame pode estar invadindo área
legislativa de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Quanto !ID mérito,
apesar da louvável preocupação do ilustre Antor com os trabalhadores ativos e inativos

que estejam com seus pagamentos atrasados, entendemos que a medida é equivoe,ada,
visto que se deveria buscar soluções para evitar a ocorrência de tais demoras, ao invés de'

propor paliativos. Caso contrário, por analogia, não haveria razão para que a regra nã!>
fosse estendida também ao pagamento dos demais compromissos financeiros, como

impostos, mensalidades escolares, :lu!,llléis, casa própria, empréstimos, cartões de crédito,

consórcios~ etc..

Além do mais, há que se considerar as repercussões negativas nos

aspectos econômico e financeiro das empresas concessionárias e permissionárias de tais

Sala da Comissão, em 05 de novembro de 1997.

~dtL.'
DeputadO OSVALDO BIOLCHI

Presidente

EXPOSIÇÃO DO DEPUTADO CHICO VIGILANTE

'Na oponunidade em que esta Comissão procede á apreciação do
projeto em epigrafe, ao qUal foi. apensado o de n° 1.923, de 1996, do Deputado Marcelo

Teixeim. proibindo a'incidência de multas ou quaisquer outros acréscimos SO~Ie o valor
das contas de água, luz e telefone até sessenta dias após o seu vencimento, permitimo.nos
manifestar, nos tennos do àtt. 57, inciso XIV, alínea 'h', do Regimento Interno, nosso voto

divergente do parecer oferecido pelo ilustre Relator.

Éntendemos ser de todo louvável a preocupação do Autor do

projeto principal' com a sofridt/. classe dos servidores e empregados da Administração
Pública, inclusive' aposentados e pensionistas que, na sua grande 1llBi0ria, percebem

baixos salários, proventos ou perisões, Não raro, por problemas de caixa ou por outros
motivos, ocorrem atrasos no pagamento dos salários e beneficios, submetendo aqueles que

não dispõem de =ursos extr.lõ. para honrar seus compromissos a situações
constrangedoras e htimilhantes, como o cone no fornecimento de água, energia elétrica e

telefone, entre outro~ .. Posterionnen~e, quando a sitnação é nonnalizada, são obrigados a

pagar muitas, juros, taxas 'de religação"dos serviços, etc., sem que tenham contribuido
voluntariamente para o atms'o do pagamento das contas. Como bem destaca o nobre Autor

em sua justificativa! "não é justo que o n.abalhador - aí entendido em seu sentido mais

amplo - continue p.akando por um? ~ivida que definitivamente não contraiu".

É, portantó, mais "'0 que justa a proibição de cobrança de tais
encargos do trabaibador na situação descrita, os quais deverão correr á conta do

empregador~ bem como a vedação da suspensão do fornecimento daqueles serviços
essenciais enquanto perdurar o atraso do pagamento dos salmos.

Entretanto, o Relator da matéria. Deputado Paulo Rocha, propõe a
rejeição de ambos os projetos, por entender que deveriam ser combatidas as causas dos
atrasos para evitar ~ sua ocorrência, ao invés de se buscar paliativos. Justifica o seu voto,
ainda, pelas repercussões negativas nos aspectos econômico e financeiro das empresas

concessionárias e pennissionárias de tais serviços.
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Em tese, conéordamos com o ilustre Relator de que a proposta é

um paliativo, e que o ipeal seria obrigar que todos os pagamentos de salário fossem feitos

em dia. Entretanto, se quando o empregador da área privada atrasa o pagamento de seus

funcionários a fiscalização do Ministério do Trabalho tem meios de puni-lo, o mesmo não

ocorre quando se trata do setor público, para o qual não há instrumentos que obriguem ao

pagamento dos salários pontualmente. Tanto é que todos sabemQs da existência de vários

Estados e Municípios onde os salários estão atrasados, alguns há maIs de seis meses, o que

é um absurdo total. É cruel e desumano o sofrimento e o desespero aO que fica submetido

um chefe de família nessas condições. Trata-se de uma questão de humanidade, P6rtanto,

a adoção desse paliativo que irá permitir um mínimo àe dignidade ao cidadão em questão

para aliviá-lo, ainda que momentaneamente, de parte de suas agruras financeiras,

enquanto não se encontra a solução definitiva para a questão.

Quanto às "repercussões negativas" a que alud~ o Relator, se' é que

'" elas realmente ocorreriam, tais empresas têm muito mais condições de suportá-Ias do que

o pobre trabalhador, sujeito à humilhação frente a seus familiares e amigos ao se ver

privado de serviços essenciais. Ainda mais quando a maioria das cQncessionária:; e

permissionárias desses serviços são estatais, ou seja, pertencem, em geral, ao mesmo

governo que atrasa o pagamento de seus servidores, mas que cobra juros e multas e

suspende o fornecimento de serviços imprescindíveis quando as contas não são

pontualmenté pagas.

Quanto ao apensado, o principal argú..'llento refere-se às altas taxas

cobradas à época da elaboração do projeto a título de juros e multas, em caso de atraso,

ainda que de poucos días. Como a proposta estende essa benesse a todos os consumidores,

indistintamente, ao contrário do projeto principal, é previsível que todos passem a pagar

suas contas com atraso, fato que, isso sim, poderia desorganizar financeiramente as'

empresas prestadoras desses serviços. Além do mais, o problema citado deixou de existir a

partir da edição da Lei n° 9.298, de l° de agosto de 1996, que alterou o Código de Defesa

do Consumidor limitando as multas em 2% ao mês.

Ante o exposto, e considerando o relevante aspecto social

. envolvido, submetemos à apreciação dos membros desta Comissão,.no estrito âmbito das

suas competências regimentais, o nosso voto em separado j,eÍa aprovaçãO do Projeto de.. \ .

Lei n° 801, de' 1995, e pela rejeição do apensado PL n° ,1.923, de 1996:'

Sala da Comissão, em ~O de -:.'. _~\..~>,: Ó.

i·

Deputado C~igil~te

PROJETO DE LEI N~ 1.069-A, DE 1983
(Do Senado Federal):

PLS N° 11180

de 1997.

Introduz alteração na Consolidação das '-eis do Trabalho, para o fim de assegurar
estabilidade provisória ao empregado que reclama, durante o prazo de tramitação da
reclamatória; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela rejeição.
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o congresso Nacional d.eereta.:
Art. 1.0 É acrescentado ao art. 482 da.

Q>nsolidação das Leis do Tra.balho, apro
vada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de
maio de 1943, o seguinte parágrafo, renu
merando-se pua 1.0 o seu parágrafo único:

"Art. 482 ..
§ 1.0 ••••••••••••••••••••••••••••• ,

§ 2.0 Salvo quando for o caso da
aplicação deste a,Iti.go, o tr.abalha:dor
não poderá ser despedIdo do emprego
durante a tramitação da reclamatória
traba.lhista. em que figurar como parte,
desde o seu oferecimento até o trânsI
to .em julgado d.a respectiva decIsão."

Art. 2.0 Esta Lei entra em ,vIgor na. da,;ta.
de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 18 de maio de 1983.
Senador N'do Coelho, Presidente.

LEGISLAÇAO ClTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO

DAS COMISS6ES PERMANENTES

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS
DO TRABALHO

Aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452,
de 1.0 de maio de 1943.

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

TttULO IV
Contrato individual do trabalho

.. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <li ••••••

C.AP1TULO V
Da. , rescisã.o

....................................................
Art. 482. Constituem justa. .causa 'pam

rescisão do contrato de trabalho pelo em
pregador:

3.) ato de improbidade;

b) incontinência de conduta ou mau pro
cedimento;

e) negociação habitual por ooÍtta própria
ou alh~üa, sem permissá'O .do empregador e
quando constituir ato de ooncorrência à
empresa para. a qual trabalha o emprega
do" ,ou for prejudicial ao servi~;

d) condenação criminal do' empregado,
passada em julgado, caso não tenha havido
suspensão da execução da pena; .

e) desídia. no desempenho das respecti-
vas funções;

f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) Violação de segredo da empresa;

h) ato de indisciplina ou de insubordl
naçoo;

i) abandono de emp!ego;
j) ato ,lesivo de honra ou da boa fama

praticado no serviço contra qualquer pes
Soa, ou ofen.s.as físicas, nas mesmas condl
ç~, salvo em caso de legitima defesa, pró
pna ou de ()utrem;

k) ato ·lesivo da honra e boa. fama ou
,,~fensas físicas praticadas contra o empre
gador e: superiores hierárquicos, salvo em

C3:SQ de legítima' defesa, própria ou de ou
trem;

1) pnt~ca oonstante ,.de jOg05 de azar.
Parágtafo único. Constitui igualmente

justa causa para dispensa de empregado a·
prática, 'devidamente comprovada em m
quérito~dmiIústratívo, de atos atentatá-·
rios à seguronça nacional.
. : ..
.............................................. 1. : '.~•••

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 11, DE 1980

Introduz alteração na. Consolidaçâo
das Leis do Ttabalho, para. o ·-fim de
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assegurar estabilidade provisória. a.o
empregado que reclama, durante o pra
zo de tramitação da reclamatória.

Apresentada. peló Senhor senador Nelson
Carneiro.

Lido no expediente da sessão de 12-3-S0,
e publicado no DCN (seção II) de 13-3-80.

Distribuído às Oomissóes de Constituição
e Justiça, Legislação Social e de Finanças~. .

Em 5-10-81, foram lidos os seguintes pa
receres: '

N.O 80S/81, da. Comissão de Constituição e
Justiça, relatado pelo senhor senador Rai
mundo Parente, pela. aprovaçãO do proj.eto
com a. Emenda n.o l-cc.r, SUbstitutiva..

N.o 809/81, da Comissão de Legislação So
cial, relatado pelo senhor SeIlâdor José
Fragelll, pela aprovação do projeto, nos ter
mos da Emenda. n.° 1-ccJ.

N.o 810/81, da Comissão de Finanças, ~e

latado pelo Senhor Senador José Fragelli,
pela aprovação do projeto, nos termos da.
Emenda n.O 1-CCJ.

Em, 5-10-81, aguardando inclusão em Qr
<iem do Dia.

Em 4-11-81, é incluído em Ordem do Dia
'da. próxima sessão, discussão em primeiro
turno.

Em 4-11-81, é aprovad.o o· Substi-tutivo de.
CCJ, ficando prejudicado o projeto. A OR,
a ·fim de redigir o veneido para o segundo
turno regimental.

Em 12-11-81, é lido o Par.eeer n.0 1.150/81
da. ,Comissão de Redação. A secretar1a~
Geral da. Mesa. .

Em J2-11-81, aguardando inelusão em Or
dem.cio Dia..

Em. 9~5-83, é incluído em ordem do 'Dia
disenssão em 2.0 turno. . ,

Em. 10-5-83, de autoria do 5enbor sena
dOr .Aloysio Chaves, é lido o RQS n.o 655, de
1983, pelo 'qual requer seía o projeta sub
metido a votos. Por falta de quorum, deixa
o requerimento de ser submetido a votos, fi
cando, em conseqüência, subestada a v0ta.
ção do projetO.

Em 10-5-83, é Incluído em ordem do Dia.,
v?tação, em 2.° turno. dependendo da vota.
çao .d? RQS n.o 655/83, solicitando seja e.
maténa submetida a votos.

Em 16-5-83, é aprovado.

À Câmara dos Deputados com o Ofício
n.O 3M/37l. de 18-5-83.

COMISSÂO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÂO

I-RELATÓRIO

o presente projeto, de origem do Senado F~

deral, contém disposição tendente a acrescentar parágrafo ao

art. 382 da Consolidação das Leis do Trabalho,com o . objetivo

de assegurar ao empregado que não tenha praticado falta gr4
ve o direito de permanecer no emprego durante a tramitação,
pela Justiça, de reclamatória trabalhista em que figurar como
parte.

Este projeto, após ter sido aprovado no
Senado Federal, tramitou pelas Comissões de Constituição e~

Justiça e de Trabalho da câmara dos Deputados, ocasião em que

foi considerado constitucional, jurídico, de boa técnica lS

gislativa e, no mérito, necessário e conveniente.

Face, porém, à Resolução n 2 06, de 04 de
abril de 1989, da Câmara dos Deputados, as proposições de ini-
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ciativa do Senado Federal, que se encontravam em tramitação no

dia 4 de outubro de 1988, véspera da promulgação da nova Cons

tituiç~o Federal,foram r~metidas à Mesa para efeito de rediA
tribuição, considerando-S8 não escritos os pareceres emitidos

até aquela data.

O - VOTO DO RELATOR

Pela Resolução n" 06, de 04 de abril de 1989,. ar!. 3°, esta

propoSição foi remetida à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se não escritos'

os pareceres emitidos anteriomente àquela data.

o projeto, wna vez na Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, recebeu parecer pela constitucionalidade. j uridicidade e técnica legislativa.

Por conseguinte, podemos opinar, rep~tindo

o voto do Relator que nos antecedeu neste nosSO órgão Técni

co, pela liberação do Projeto de Lei n" 1.069(83. que considg

~ constitucional, jurídico e de boa técnica legislativa.

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,

em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou unanime

mente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis

lativa do Projeto de Lei n9 1.069/83, ~os termos do parecer

dó relator.

~~~"/'-"
putado JObIM

Pre i nte .

-",,~ ~-.' .:::::===~

DepUladoJ!M.iL-o-ROCHA
________-. Relator

Desaconselhável, também, pela possibilidade de ensejar

reclamatórias improcedentes, apenas com o intuito de se manter a estabilidade enquanto

tramita a ação processual, o que, por via oblíqua, concorreria para acrescer os trabalhos

no ordenamento juridico, em detrimento de outroS deveras carentes de decisão judicial.

Amda, é passível de gerar graves danos à empresa. especialmente nos casos de

reclamações coletivas, por ordinário, muito demotadas, o que poderia inibir o poder de

comando do empregador e gerar relações empregaticias tensas e improdutivas.

Sob o aspecto do mérito trabalhista, a proposta é desaconselhàvel

porque teria wn aplicabilidade restrita, haja vista o pequeno indice de empregados que,

na prática, estariam ajuizando reclamatórias trabalhistas e mantendo-se,

concomitantemente, sob as ordens do empregador reclamado. A grande massa de ações na

Justiça (lI) Trabalho são ajuizadas após a dispensa do empregado.

,,,;:::=:::

SaladaComissão/e~'~' de 1997.

de 1983.

Por essas razões, somos pela rejeição do Projeto de Lei n" 1.069,

Demais, inciso 1II do art. 8" da Constituição Federal. delega aos

sindicatos "••..:1 defesa dos direitos e interesses coletivos ou individnais da categoria.

inclusive em questões judiciais ou administrativas;" protegendo. assim. o empregado

que venha a se enquadrar na hipótese prevista no projeto em tela.

É o Relatório.

Do ponto de vista constitucional, há que se considerar que a Carta

Magna de 1988 recepcionou expressamente apenas algumas hipóteses de estabilidade

provisória que estão consignadas no art. IOdo ADCT e, embora tenha implicitamente

absorvido as demais anteriormente regulamentadas por leis ordinàrias, deixou claro que a

questão da estabilidade, a panir de então, está afeta à leis complementares. É o que se

depreende do art. 7", inciso I e do art. 10 do ADCT, da Constituição Federal.

Em que pese a meritória intenção do Autor em proteger co.'!!. a

estabilidade provisória o trabalhador que propuser reclamatória trabalhista. iia(vÍgõncia

do emprego, não podemos partilhar do mesmo intento por razões que nos parecem óbvias

e inc<!ntestes.

0- VOTO DO RELATOR

de 1989

~~
Diretor'

ill_'PARECERDACOMlSSÃO

Sala da'

Estiveram present~s 9~ Senhores Deputados:

Nelson Jobim - Presidente, João Natal e Jorge

Medauar - Vice-Presidentes, Arnaldo,Moraes, Evaldo Gonçalves,

Harlan Gedelha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza, Michel Temer,

Mendes Ribeiro, Nilson Gibson, Renato Vianna, Aloysio Chaves,

Sérgio Spada, Theodoro Mendes, Costa Ferreira, Dionísio Hage,

Eliézer Moreira, Francisco Benjam~, h~y Lopes, Oscar Corrêa,

Paes Landim, Juarez Marques Batista, Si~aringa Seixas, Jesus

Tajra, Vilson Souza, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto

Torres, Doutel de Andrade, Mi~o Teixeira, Horácio Ferraz, Jo

sé Geno~no, Marcos Formiga, Aldo Arántes, Antônio Mariz, Gon

zaga Patriota, José Meló, Alcides Lima, Egídio Ferreira Lima,

Adylson Motta, Rodrigues Palma, Eduardo Siqueira Campos e FeE

nando Santana.

Sala da comissão, em 28 d~.junho de 1989

A nova Constituição, em termos de competên
cia da União e de iniciativa de Parlamentar para dispor sobre

matéria de Direito do Trabalho, não trouxe qualquer alteração

relativamente à Carta anterior. Por outro lado, o projeto, a

nOSBO ver, acha-se formulado de conformidade com as melhores

recomendaçêes da técnica legislativa.

~~:
Rel8:t 9r

COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRACÃO:E SERVIÇO PÚBLICO

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e 'Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela REJEiÇÃO do
Projeto de Lei nO 1.069/83, nos termos do parecer do Relator. Deputado Paulo
Rocha.

1·1tELATÓRlO

o Pflllllte projclc\' de lei,' oriundo ''10 Egrégio Senado FcdcmI,

~. aiterll' a CoIIIolldaçlo du~ do TJ"ÍÜ1aIho pata introduzir a estabilidade
pnlVllÓna do cmprepdo, 'enquanto durar oljimite dá.reclamaçio por ele ajuizada.

Estiveram presentes os senhores Deputados Osvaldo Biolchi,
Presidente; Arlindo Vargas; Jair Meneguelli e Zaire Rezende, Vice-Presidentes;
José Pimentel, Miguel Rosselto, Paulo Rocha, Noel de Oliveira, Maria Laura,
Benedito Guimarães, Chico Vigilante, ZUa Bezerra, De Velasco, Amaldo Madeira
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Osmir lima, Luciano Castro, Hugo Rodrigues da Cunha, Milton Mendes, Benedito
Domingos, Sandro Mabel, Jovair Arantes e Agnelo Queiroz.

Sala da Comissão, em 1° de outubro de 1997.

~PL,'
Deputado OSVALDO BIOLCHI

Presidente

PROJETO DE LEI N° 1.370-A. DE 1995
(DO SR. JOSÉ FORTUNATI)

Dispõe sobre a repressão ao ingresso, no sistema financeiro, de dinheiro oriundo .de
atividades ilícitas' tendo pareCeres: da Comissão de Defesa Nacional, pela a~rovaçao,
contra o voto do' Deputado Antônio Feijão; e da C0":lissã~ de Finan.ças e Tnbutação,
pela não implicação da matéria com aumento ou dlmlnUlçao da rec:e!ta ou da des~
públicas não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentána
e, no mérito, pela rejeição, con~ ~ voto do Deputado Vân]o dos Santos. Pendente de
parecer da Comissão de ConstltulçaO e Justiça e de Redaçao.

(PROJETO DE LEI N° 1.370, DE 1995, TENDO APENSADOS OS DE N°S. 2.688, DE
1996 e 2.794, DE 1997)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

li-Projetos apensados: hOs. 2.688196 e 2.794/97

11 - Na Comissão de Defesa Nacional:
- parecer do relator
• parecer da Comissão
• exposição do Deputado AntÔl1io Feijão

IV - Na Comissão de Finanças e Tributação:
• parecer do relator
- parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art.}O As instituições financeiras são obrigadas a prestar

informações cadastrais de seus clientes, depositantes ou aplicadores às autoridades

policiais, fiscais ou judiciais, toda vez que forem realizadas transações suspeitas. qu"llquer

que seja o valor.

§}O Incidem na mesma obrigação as incorporadoras e

construtoras, as imobiliârias, entidades sem fins lucrativos, casas lotéricas e ae bingo.

§ 2° As informações a que Se referem este artigo serão enviadas às

autoridades por intermédio dos presidentes, diretores e administradores das pessoas

juridicas, conjuntamente.

Art. 2° As instituições financeiras. bem como as pessoas juridícas

referidas. no § J° do art. 1°, exigirãó de seus clientes, depositantes ou aplicadores

declaração de origem dos recursos. por escrito. Sempre que forem reáJizadas transações de

valor igual ou superior a RS 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 3' As pessoas juridicas de que trata o art. 1°, e seu § I',

deverão manter registros cronológicos atualizados dessas transações, que serão exibidos às

autoridades competentes, na forma desta lei.

§ I' A exibição serà compulsória, no caso do art. I·, e depCnderâ
de requisição, na hipótese do art. 2·.

§ 2° As autoridades policiais, fiscais e judiciais manterão entre si

sistema de C1'Il2lWlento das informações referidos nos artigos anteriores.

Art. 4° Consideram-se suspeitas as transações ein que o môntann

de dinheiro movimentado, a declaração de sua origem ou a incompatibilidade com "

situação finan;';i~a e profissional dos apli";dores ensejem dúvidas sobre a licitude desses
recursos.

Paràgrafo único. Também Se consideram suspeitas as transações

em que seja demonstrada radical mudança da situação financeira dos envolvidos, em

desacordo com suas ocupações ou em curio lapso de ;empo.

Art. 5° Havendo indicios de irregularidade nas transações, ou

fundadas dúvidas quanto â origem do dinheiro ou dos bens transacio~ados, estes

permanecerão em depósito judicial, até decisão definitivà quanto à sua licitude. .

§ I° O depósito a que se refere este artigo será determlQado pelo .

juiz, de oficio, ou a requerimento das autoridades pqliciais ou fiscais, ou do ~inistério _

Público.
§ ZO Não cqmprovada, em açlo própria, a origem lícita dos bens

ou va1ores, estes reverterio ao Podr Público.

Art. 6· A cada hipótese de desobedíSncia ao disposto nesta lei,

peIu penou juridicu mencionadas no art. 1", seria 'apli~. ·sucessivAmeQte. as

seguintes sanções:

I . advertCncia ellCrita;

li • multa, de uma a dez vezes o valor das operações ou de benp

III • muIta, de vinte. cinqüenta vezes OvaIor das o~ções'oU de

bens transacionados;
IV. disIoluçlo e liquidaÇlo da pessoa jurídica.

Art. ,. Cometem crinte os presidentes, diretores e adnii~tradores

du pessoas juridicu que inflingirem as normas previstas nesta lei, sujeitos â pena de 3

(tras) a 5 (cinco) anos de recIUIIo.

Parágrafo único. Aplica-se a mesma pena aos· resPectivós
fimcionários ou prepostos, que permitirem, estimularem, facilitarem ou de qualquer modo

propiciarem a realizaçlo de transações suspeitas.

Art. 8" As jnformàçõei~i que se refererit esta lei slo estritaJ11Crne'

sigilosas. ir'
Parágrafo- à/uco. A violaçlo ao disposto neste artigo sujeita os

respolUáveis à pena de I (um) a 4 (quatro) anos de recluslo.

Art. 9" Ot crimes previstos nesta lei sIo de açip penal pública

incondicionada.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

JUSTIFICAÇÃO

o presente projeto de lei tem o escopo de concretiZar' medidas

recomendadas ~ "Convcnçlo das Nações Unidas contra O Trà5co Ilícito de

Entorpecentes e de Subitincias Psicotrópicas", aprovada em Viena: em 20 de dezembro de

1988, notadamente no que tange ao fenômeno conhecido como "lavagem de dinheiro".

A lavagem de dinheiro é o que poderíamos çhamar de calcanhar de

Aquiles dos traficantes e dos criminosos em geral. Isto se afinn. porque um dos problemas

com que os erimlnosos têm que lídar diariamente é o que fazer com grandes quantidades de
dinheiro em espécie. Pela locaIizaçlo deSses numerários, geralmente ent papel moeda,
podemos chegar até os delinqüentes, impedindo que o d~ro obtido criminosamente

acabe por se integrar ao sistema financeiro de um pais. dissiJlllllando sua origem ilícita.

Todo este. anteprojeto se estriba " artigo 5 da COIIVCllÇio de
V_ especialmente concretiundo as recomendações co"t no nO 3:

•A fim de aplicar as medídu mencionadas neste Artigo CICIa
Parto facuI~ leI1S tn'bunais ou out?' lIItoridadea competelÍtes •
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ordenar a apresentação ou o confisce' de documentos bancários,
financeiros ou comerciais. As pa'rtês não poderão·negar-se a
aplicar os dispositivos do presente parágrafo, alegando sigilo
bancário."

o p'rojeto é c:alcado nas legislações internacionais .q,!e yêm
demonstrando ter obtido maior efetividade no combate à lavagem de dinheiro. A primeira
e mais importante medida é obrigar as instituições financeiras e outras pessoas juridicas a
manterem cadastros e registros cronológicos atualizados das pessoas que movimentàm (,
dinheiro. Outra medida de importância indiscutível é criar a obrigação de as instituições
financeiras denunciar~m às autoridades cOmpetentes o que·o projeto denomina"tr~
suspeitas".. Cria:'se, àssim, a responsabilidade dos agentes financeiros em verificar a licitude

do dinheiro que lhes é apresentado. Para garantir essa responsabilidade, aplicarn-se
pesadas sanções a esses agentes, como a dissolução e liquidação (espécie de "morte" da

pessoajurídica) e a responsabilidade penal dos sócios, diretoreS e administradores.

Além disso, procura-se responsabilizar o fimciGnário das
instituições financeiras que de qualquer modo possibilite ou facilite a lavagem do dinheiro.

Como medida mais forte, talvez, o projeto determina em seu art.. 50

a imediata indisponibilidade do dinheiro ou bens sob •suspeita de orige~ ilícita é ó
conseqüente confisco, uma vez comprovado terem ligação com o crime. Tal orientaçãO

também segue a Convenção de Viena, em seu art. 7, que recomenda a inversão ~e ônus da

prova: cabe ao aplicador demonstrar a licitude da origem do dinheiro.

Acreditamos que a presente elabora~ legislativa .seja medida de
real progresso para acabarmos com a impunidade que grassa no setor financeirC?, onde
bilhões de dólares obtidos como contraprestação de crimes sórdidos passm;n. quase que
com complacência da sociedade, a fuer parte do mercado.. . ~,

Esperamos a aprovação deste· 'projeto, que' permiPrá o
rastreamento e identificação dos narcotraficantes e outros CJjminosos, e á ap~ de
seus lucros ilícitos.

Sala das Sessões, em}3'de l? de 1995.
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-\.EGISLAÇ10 CITA"DA ANEXADA PELA
eoolU)li~ODE I!IT\JI)OS LEQlSLAT1If08.C.DI

DEr.aE'I'O LlGJSL4nvo N'I'Z. DE I".
A,...... ~__• 'I'rlIIb IJfdteIkE-.--.IkSlII1111i11dal.......,.., _v....__......dt.fII.

. Art•. I' Baprovado o ~lItO da CoaVCllÇ6o COlIua o nüco JUaIO de EotorJ*Ule. e de SublUn·
ClU PIlcotrópiClII, aprovada eJIl VICIII, CID 20 de dezembro de 1988.
~ lIDico. ~ IlIjeito1 • aprovaç60 do Coa~ /11-.1 qullquer alOl que~

raullU elll.re~ da refe~ .COIlftIlÇio. beIII como quaílqaer a,ules complclllC:nlam que, nos lermos
~~~. _ I. da e:-utlliçlo Federal.~III eDeUJOIllU COIIIprom_ JrtVOlOS ao p'lnJD6nio

Art. 2" Este deerelO lqillatiwl nua CIIl .taor DI da.. de .... publicaç60
Seaado Federal, 14 de jllIIbo de 1991. - Seaador r.s- ae.tYIdeI, presidealC.

Outubro de 1997

NAÇÔES UNIDAS
CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL

Coaferftlda UI NIIÇÕeI UaIUI pera
a AcIoçM de CoaftDÇ60 contn o TriJIco

Dfelto de Eatorpecelltes e
de IIIbItUdu PIIcotr6plcal

Viena. (Áustria), 2S de novembro
a 20 de dezembro de 1988

CoaftDÇiO .... Naç6eI UaldJls_....
o Tnnce IIfdto de Eatorpeeeates

• de SobltiJlclat PIkotnlpleal
As Partes nesta Convençto,...............................................................

ARTIOOS
C..... ·

i. cada Parte adotaó u medkIU nccesúrias para aut~
rb:ar o confisco:

a) do pofduJo derivado de delitos estabelecidos ao pari•
....fo I do arrilo 3, ou de b!'ns cujo valor seja ~uivaJeate
ao desse prockato;

11) de entorpecentes e de subst'ncias psicotrópicas, dos
materiais e instrumentos utiliZados ou destinados l utilizaçio,
em qualquer forma, na prjtica dos delitos estabelecidos no
par'....fo 11Io artiao 3

2. cada Parte adotarj também as medidas neecSÁrias
para permitir que IUU autoridades,competentes identifJquem,
detectem e decretem a apreensio preventiva ou confisco do
produto, dos bens, dos instrumentos ou de quaisquer outros
elementO$ a' qlÍe se refere o parigrafo I deste artiBo, com
o objetivo de seu eventual confISCO.

3. A funde aplicar 11 medidas mencionadaS neste artlBo,
~a Parte facul,a~seus tribunais ou outras autoridades com·
petentei a' ordenar a apresentaçio ou o conf$:O de docu·
mentos banc:úios, financeiros ou comerciais. As partes nio
poderio Mllar·se a aplicar os dispositivos do pretente parj.
paio, aiCpndo aliJo baneúío,

<t. a' Ao recebenolicitaç6ellmparadas neste artigo, por
outra Parte que seja foro competente para julllar um dos
delitosestlibelecidol nó pmlrlfo I do artigo 3, a Parte em
cujo território se encontra o produto, os bens, os instrumentos
ou quaisquer outros elementos a que se refere o ilarjllrafo
I deste artiao:

i), apresentarj solic:itaçlo, li autoridades competentes,
com a rmaJidade de obter uma ordem de confISCO i qual,
caso concedida, se ciar' cumprimento;

ü) apfelelltaó, perante as autoridades competentes,
para que se d! cumprimento l mcdidasolicitada, a ordem
de confISCO expedida pela parte requerente de acordo
com o parjgrafo I deste artigo, no que diz respeito ao
produto, os bens, os instrumentos ou quaisquer outros
elementos a que se refere o paráll'afo I, e que sc encon
tram no território da parte requerida;

b) Ao receber a solicitaçio amparada neste artigo, por

outra Parte que seja foro competente para julgar o delito
estabelecido no par'llrafo I do anigo 3, a Pane requerida
adotar' medidas para a identiflCaçio, detecçio e a apreendo
p!eventiva ou ~ cenfisco do produto, dos bens ou dos instruo
mentos, ou de: quaisquer outros elementos a que se refere
o par'grafo 1deste aitigó, com o objetivo do eventual confisco
que seja .ordenado. seja ~I~ Pane requerente, seja, quando
I\.ouver SIdo formulada sobcllaçio, com amparo no inciso a)
deste pa~llrafo, pela Parte requerida.

e) As decil6es ou medidas previstas nos incisos a) e )
do pretente par'lraf9 serAq adotadas pela Pane requerente,
de acordo com seu direito inlerno'e sujeitas a suasdisposiç6cs
e de acordo com as,relral dos ajustes, tratados ou acordos
bilaterais ou multilaterais 'que tenham sido neBoeiados com
aParte requerente.

d) Ser' aplidy.~I, lDutaUs ..uta~",o disposto nos par'
JI'Ifos 6 e 7 do artllO 7. Além da IDformaçio mencionada
DO PU'lI'afo 10 do arti'o 7; u solicitações formuladas de
acordo com este artilo, conterio o seluinte: '

i) no caso de solicitaçio correspondente ao ~ubitem
i) do inciso a) d~e par'lra(o, uma descriçio dos bens
a serem confiscados e uma exposiçio de motivos em que
se fundamente a Parte requerente, que seja iuflciente
para que aparte requeridapossitrímitar I ordem, de
ac;qf4Q~ SC\l direito i~temo; .'
" ,ii) ~~ de ~Iicita~o, correspondente ao subilem
U) do maIO li), uma cópIa lellalmente admilllve) de uma
~em de confISCO, ex~i~ pela Parte requerente, que
SIrva de fundamento lsollj:llaçio. uma exposiçio de moti-
vos e informaçio sobre o :alcance da soIicitaçio de exceu-
ç'o do mandato; , ,

iii)' Iio ~Só de solicltaçlo cOrrespondente ao inciso b)
uma eXJlOllçio de' motivos nlquál a 'arte reqúerent;
sc fundamenta e uma descriçio das medidas solicitadas.
e)l:adaParte ptoporcioJar" ao Se~t'rio-Gerll.o tCI-

to de quaisquer leis oil reJUlamentos que tenham dado orilem
i aplicaçio do disposto neste parqrafo, "ssim comu o texto
de qualquer alteraçio posterior que se efetue nas leis e relula
mentas em quesüo.

n Se uma das Partes optar por atrelar u mcdid*s mencio
nadas nos incisos a, e b) deste puiBrafo l exist~ncia de um
tratado penine~te,i Pane em'questio considerari esta Con
vençAo como a base convencional necesúria e suficiente.

.) As Partes procurario nelociar tratados, acordos ou '
e!'te~dimentDS bilate":ÍI ou ~Itilateraispara reforçar a efi
C16DC1a da cooperaçio lDt~rnacionalprevista neste aniBO.

5. a) ~ pane 'que tenha'oonfiscado o produto ou os
~sde vendas com OI pa~Braf'?5 I ou .. deste anilO, poder'
dISpor do mesmo, de acordo com seu direito interno e seus
procedimentos administrativos.

b) At~~del\do l solicitaç'o de outra Parte, de acordo
com. o preVisto, no ~rese.n~e. aniBo, a Pane poder' prestar
partICUlar a'ençAo l possIbilidade de nelOciar acordos sobre
a:
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i) contribuição com a totalidade, ou com uma parte
considerável do valor do produto e dos bens em questão,
ou dos fundos derivados da venda dos produtos ou bens
em questão, para organismos intergovernamentais espe
cializados na luta contra o tráfico ilícito e o uso indevido
de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas;

ii) dividir com outras partes, conforme critério preesta
belecido e definido para cada caso, o produto ou bens
em questão, ou os fundos derivados da venda do produto
ou bens em questão, de acordo com as determinações'
do direito interno, s~us procedimentos administrativ9s.
ou os Acordos bilaterais ou multilaterais acertados para
esse fim.

6. a) Quando o produto houver sido tr~nsformado ou
, convertido em outros bens, estes poderão ser objeto das medi·
d~s mencionadas no presente artigo, aplicáveis ao produto.

b) Quando o produto houver sido misturado com bens
adquiri~os de fontes lícitas, sem prejuízo de qualquer outra
medida de apreensão ou confisco preventivo aplicável, esses
bens poderão ser confiscados até o vl\lor estimativo do produto
misturado. '.

c) Tais medidas se aplicarão também à renda ou a outros
benefícios derivados:

i) do produto;
ii) dos bens, nos quais o produto tenha sido transfor

mado ou convertido; ou
iii) dos bens com os quais o produto tenha sido mistu~

rado, do mesmo modo e na mesmo .medida (em) que'
o produto (o foi).

7. Cada Parte considerará a possibilidade de inverter o
ônus da prova com r~speito à origem lícita do sUposto produto
ou outros bens sujeitos a confiscos, na medida em que isto
seja compa~ível com os princípios de direito interno e com
a natureza de seus procedimentos jurídicos e de' outros proce
dimentos.

8. O disposto neste artigo não poderá ser interpretado
em prejuízo dos direitós' de terceiros de boa fé.' .

.9~ Nada-d'o dispo!\to.neate artigo afetQTá.o princípio de
que as medidas aqui previstas serão definidas e implementadas
de acordo com o direito interno de cada uma das Pilrtes.

..••..•...•.••••.•..... ·········.·~f~·······_-·-······ .

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSnçA E DE REDAÇÃO

Brasília, 26 r;Ie agosto de 1997.

Demo. ApCJ!Se-se o Projeto de Lei n° 2.688196 ao
Projeto de Lei nO 1.370/95. Oficie-se à COJnissllo
requerente e, ap6s, publique-se. .

... 1</0"/97 ~+
Benhor'Presidenle,

Venho por melo deate solicitar di Vosaa Excelência

provldenclar a apenaaçIo do PL ri' 2~~, do Poder Executivo (MSG ri'

1.448196) ao de ri' 1.370195, do Deputado José For!InIti, por verunlIII silbre

matéria análoga, conronne requerimento, em anexo, do Deputado AuguetQ Fllrias,

reIalor da proposiçlio neste órgão técnico.

,Certo de contBr com a habitual aIençIo de Voaa EJIçal6ncia,

renovo protestos deestima 8. consideraçIo.

ASua Excelência Q Benhor

Deputado MICHEL TEMER

cp. Pr;esidenla da Cêmara dos Deputados

NESTA

PROJETO DE, LEI N!! 2.688, DE 1996
(Do'l'oder EIentfvo )
Mensagem a! 1.448J96

Dispõe sobre oa crimes d" "lava;..- ou ocultaçlo de bens,.
direitos e valores; a pravenç!o da utilisaç:Jo de siatema
financeiro para os ilícitoR previatos ne.ta Lei; cria o Conselho
de Controle de .Ativi,.dades Financeiras - COAI', • dá. outras
p~ovidAnciaB•

" (18 COIIISSOES DE FIIlANÇAS E !IlIBU'l'AÇlO;. B OE CONSTI'roIÇlO E
, JUSTIÇA E DE REDAÇlO)

o CONGRESSO NACIONAL deaeta:

\

" CtpllllJoI
DOS CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCllLTAÇÃO DE BVIS, DIRElTOS E VALORES

, \
\

Ar!. )".OcIIItar ou dissimular • oat=.lJ!igem,~. diIposiçIo. ;"';vhn,;"toçIo
oupropried*Ic de bens, direitos ou valores provcnlente!, dliéta 01Íhidltetámcnle, de érime: •

I·de trifico iIlcito do substJDclas entoIpcc:entes ou drops a!iDs;
n-'defemlriJlbo' . .
m-de conlIabondo .0U~ do imIu, muillçlles ou lIlIlGial desIinodo ,'sua prÓ<!uçIo'
IV - do extoIdo mediaDte seqlIcIIIo' .• ,
V • contra a AdmbÍistraçllo PIlbIieI;' .
VI - contra o sistéma financeiro 1IIlCÍOIIII;

. vn -praticado por organi:zaçIo eriminou,.

Pena: reclusIo ao tr& aoez lIIlOS emulta.

§ )", Incone na mesma pena quem, para 0I:U1lar ou dissimU\lr a uIiIizaçio do bens,
direitos ou valores provenientes de quaJquer dos crimes lIIIlecodentes referidos _ artigo;

a) os converte em ativa0 Ucitol;
b) os adquire, rccCbc, troca, negocil, cU óu rtecbe elIi gm,ma, gilatda, teni ... depósito.

movimenta ou tran5ferc; •

c) importa ou exporta bens cem valores nIo correspondentes aos verdadeiros.

§2!' Inconc, ainda, rui mesma pena quem:

a) utiliza, na atividade econômica Ou financeira, bcns,.dircitos OU vaJores que sabe =
provenientes do qualquer dos crimes antecedentes referidos neste utigo;

. . b) porticipa de BJUPO. associoçAo ou escritório tendo conbccimenlo de que sua atividade
principal ou ....undázia tE dirigida ipiiltica do crimesJl1CVÍ.'IOS _ Lei.

13" A tentalivaépuaidallllltermoad?J ,,*·14,pangraroónico,doC6dl&oPall1.

14" A pena .... aumemada do1jlll;'a ~:tmvos. .. o érime é COlllOlido de forma
bobituaI ou por ÍDlcmIédiO de orpnizaçlo~

1S" A pena .... reduzida de um a dÓIa tllrÇOI e COIIlOÇ&%i a .. ClIIIIpidt ClIl regime
aI>erfo. pocieDdo o juiz deixlr do aplicá-la ou subslilUí·la por pena mcritlw,de cIirIiIoo, .. o _. c;o.
_ ou porticipe coWiqqlr-,~;COIII.~,...~ I·!I.~""" que
CllIICIuDm' IIJU'IÇIÍ> <Ih~ PcnailI e do !lUa o'uUíriioil' lOctlitaÇIbéIoo •. ' eu valores"*'" do érime.
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capltldoU
DJSPOSlçOES PROCES811AJ!l:r.sRclAJll

Art.:;.ao~.jul~lOdoacrimco~""41:

. I·obedecem lls~ rolaliVII ao Jll'OC"'Iimall c:omum doi crimII pIIIIidoI_
rceluslo. da compet!ncia doJuitsln., .

. .g. independem' da~ ,;JuI~iIoa.~.~~,DO ltI. 1",
alllda que~ em outro~; < ,'. , ." ' ".,. <" . "

m•sio da C<Jlrij>et!ncia da ll11tiça Federal;

.)quando ~cado.contra o aiJcema~ o'. ocdcmeccoOmlco-~".
delrimento do bcna, serviçoa 011 illterosaca da UniIo, ou do IUU lIllidadeI lIlItú'qIIIcaI ou ....
polhllcu;

bY<iumdci'-octiino~fÓt&~dà~F.~,

i I' A dcm\neia ..... iDItnlld.& com iadlcloa autlclcIItoI cra" exialIIIcl& do cdM
IIltoeederllc, sendo purúvciJ, os !aloa pmi_ lICl!a LeI, ainda quo daçoabecldo ou.-clt p.- o
&UlOr da<iudo crime. ' ' I

i:;.a No ptOCCIIO pc< CfÍlIlO pnMaIo lICl!a LeI,IlIo .. aplica oldlapoolo ao Ilt. 366 do
C6díllo do~ Penal. . •

Art. 38 OI crimco diaclp1illadoa .- LeI ....~ clt ftaD9a I lIbadede
:~=~CUCl do IIIt1tenç&condoM.tória;óiuizdoóklhá~~IilIolWl." o.~~

Art. 4' Ojuiz, do oficio, • iccjucrilIlIllt do' MlDiii6rIo P6bIIco, ou pc<~ clt
autoridade poUcia1, ouvido "9.000 .... 24 bons, poderi.docroIat.... cuno do~ oU daaçIlI poaeI,
• apcoendo ou o aoqlleJlro de bcna, diroiloaeu vaIorca do 'ICUIIdo, 'ou~ I!D 1lIll'lIOiDo, oijelo
;:..~pm1_ neola LeI, pmcodcndo-tc na Ccmna doi ~:t2n1~ lIo,C6c1la9 do~

i I' As medidla -.nt6rlu~ lIOaià ailJió'lOrIÔ lcnDtidaa lo • açIlI paIII
ll!Io Co< iniciad&... prn:l do 110 diu, C<lI\tIIdOdadalatll!quo~~,.d1upela. ,

i:;.a A lib«açIlI doi bms, d!roiIooOll .....~ ou~ dopeal\oItda
COIIlPflI\'IIÇI da Iicltudo do _ orip. . ., " ,

i 3" NeaIMm pedido do~ ""' coehecido _ o CClIIIpII'IClIi=do
...-lo, podoodo o jl>iz dcIanDiIlIi a pálIca DOOCIlIáÍOIl coaairvaçIo clt boaiI, ou
VaIom,.........do.lII.366do~\ltr- : ..

§4" A onIam do pÍIaIo do~ .. da~ ou aeqOeIlID do-.,~ ou
v~ poderi. ..~ pelo juiz, oiMaO ti MIIlaI&Io P6blIco, qUaldo a lIIa -..içIo imediata
pouICOIIlpIllIDClIrIl~ . ,

Art. se QI-.Io li~ o lICClÍIaolJIam. o.Jub, ourido o MlJliatáio PIlll/loo,
nca>oci paooa quo1illCIcIa J*& .. admillilollIçli doi bIu,' dilei10i ou 'IIlom~ "..
aeq6ealIadoa, lIlllCIía*__ de CCJIIIlIl'>miaeo:',' . ,.. " • '

Art.'" O~ordol~'
I . fará jua • _ ~ fti...i. paoo jui%, que .... IIlIJfeIta com o prodlm doi

'-oIl;eto daadaliIliIlrIçIo , • '

, s) li 1I11a11 ou repraell/I9lleI do"ClIÍIII caIIIlIpIroe 1/'11 l1'IIÇIIII 'nO IlmalI quaIquar dia
l~vklados liI!lldu -Iltiao. a!Dda quo do SXIIla..-I;

, b)1I cIeIIIaIa 1IllidadeI"* alllll: • w'" depcellIa clt~ de ~,.....
doa mm:adoIliaIIlcaín>, clt cImblo, do ClIIIÍ'IÍIIdo.....,.;

l)u p-.llalcIs oui1llldlcee,.~011 '1111 0\lIftIIl1O 1nII1_
.~dirlea-, proc:uracIcns, C<llJlÍIllioo*I oU pol qua1quor b1III a.-.._
<~iroque~qua1cpr.daallliYidadoa""""'_artIJo;

. j)li~ jurlc)lcaa qu<.~ atMdadte clt )lrOaIcl9IO lmalllIl.lda OI .......
•.mado im6wia; .

l)1I pc.- fbicaa 011~ que~ jólII, ....a- • lIIIlIlI --'-
&bjetoade_o~' .-- ...--

ClopMIIIe VI
DA mENTIrICAÇÃO DOS CLRNTUEM'Ai'ltTBHÇÃO DE UGIIDOI

Art.10. Ao~"'f'lid.. "".:..t.9"cleataLei:

I·1dealiIlcado ..... cn- e mintIIIo c:ac!uln> atuaIbado. ,." _ clt ÍIJln9lIII
emaoadaadaa~~

11.-.. lllIÍIttO do toda~ em moeda J*ioDaI ou lIIIIIljIIIm, lItu10a I
\'AIoroJ mobilUrioo, l/tIIIoo do c:Rdito, lIIlllOia, ...qlIIIq.- ativo~wl do ocr eomaddo.. c1iDbeUo,
que u1~Umi"llxac1o pelallllOridado~""" _do!Jlallu9llcs pol_apodidu;

m,~__o no JlIlI20 lixado pelo 6qIo judicial COIIlpOIoIIle, li~,
foanuJadu pelo CoaacIbo triado pelo ar!. 14 dootaLei, que li~..,aopdo dojUll1ça.

lI'NI~do o cl1oaIo colll!ÍtlliHlllll.~juricllce, a idlaiIlcaçlIo n6ric1ano
1"';10 I daveniabcallpr.r--lltlcullllO!Uàea~bIIIl - JlIOIlIIaI*IoL

i'i' OI cadIolma I~~ ,." lDclaoe i I 11 MIiIo cIevedIo ...
~ dtnlIlIc o poriodo mIDimo docillco'il!OI a pcdr do _ da daoonclullo
1<'1raMIÇIo, JlIlI20 ala que~"'1II:IpIilldo"'1IIlcridade~

. 138 O %08iIIrP referido DO inci·n 11 deIlI artfIo aat efcluado labIm qIlIDdo a~
=l!.... oujurfdlca, .... _Iipdoa,~ hlOIludo, 1IIl1llll_~ ClpIIIII/lIIICClla
"'". n,esma I'<""" conglomctlldo ou gxupo quo,' ........ CXlIPi-. l11trape-. o Ilmite lixado pela'
• ":"Ma COlIIJleleaIe.

CaplIaleVU
DA COMVNICAÇÃO DI: ORRAçOES FlNANCJ:IJlAS

Art. lI, Ao paaoII ro!ed4u naJlfI. 9':

\ I·dlJpenoato especial ....... /la ClpOrlIÇllea que, ,." tamoI clt iIIItruçlleI CIIIIIIIdaa doe
~dades COlIIJlIl"ltle posam constituiHe ClllII!rioe iDdIc:ioo doi c:rimea pnviJIoa_ Lotou CCIII
ela rolacionaHe;

11 • dovotIo comllOic:ar, al>oICocIcHo do dar _ c1IeDtes cib:ia do tal .... 110 JlIlI20 clt 24
......iaauloridades~

.) todu u.lnIosaçlleI< COIlalaIllea do'iDciJo 11 do ltI. lO que u1l11p1a1r111t limill fixado,
pora_ fim, pela_autoridade. na fl>nna. c:ondi9llos poldaot!abcJ«id.'

b) ~ propoaIa ou a roaliaçIo de!nlDllçlopmitIaDOjDciIo 1deIIC artfIo.

i 1'· As autotidaóu t:OOlpeleDlcs, ou inIlruç60s re!Iridaa DO iIleIao I <!ala ClIF.
eIabonrIo reIaçIo do opmç(lea que, pc< IUU CIIllCIafJticu, ... quo .. n1ace ia 1** lIMlIYlcIoa.
vaIoros, fl>nna do roalíDçIo, ÍJlIlrIDIltllIO Uli1l2adoI, ou pela !alta do~~ ou lopI,
JlOIUIIlcoafigurar. bipóleae nele pm11lL

, §:;.a As comWlicaçlleo do 1>0&-(', !oitu na furma pnviJta _ 1Irtl.., alo ....-to
reopcmJabiIidado cM1 ou adminilllrlliva.

i 3· As~JlI'I u quoiJ llIo exUta (qIo próprio fiICIli2ador ..........!Ido •
COIIIUIllcaçlIa lIIOIlCioIladaa llOSlO 1Irtl1lO ao ConaeIbo do ConuoIc doe AlIv1dada F'1IIIlICOiIU • COAF I
na1lmnapc< ole ostabeIocida.

capiWoVDJ
DA RESPONSABILIDADEADMINJITRAUVA

Art. 12. À& pcaou lOferidaa DO 111. 9'. bIIIl COIIIO _ ll!DdDIabadone doe f.C'I"'"
juridicu, que deixem de cumprir .. obripçlles prma. -. 10 'fi 11 .....~
cumu1allvaIllente ouDllo, pe'" Iltdxllidades COIIlpClaIIa, 11 ...,..,

I . acIvuIfocla;

11. mu1la poc:uniúia wriá\'ol, do llIII pol_.- o dolxo do YIIor da ClplIlllÇIo, ou 116 .
c1u:zIollloa pol c:enlI> do Iuc:ro oblido 011 que~ ... olllldo pela~ da ClplIlllÇIo,
ou, ainda, multa do all! R$ 200.000.00 (duzomIoo mil nals);

m· inabilitaçlo tcmpclriria, pelo~ do 116'dez _ J*1l o eocezelclo do ..... clt
ll1milliJtrodor dia paaoIIjurldicu te!eridu ...1lt.9'. '

IV· cuaaçIo dalllloriDçlo J*&opecaçIlIou~

11" A peaa do~ .... opicada pol~ DO ....iwwlc> ..
iDaIruçllcs roICridu .... iDcOOo 1.11 do ltI. 10.

i 2' A multa '"" aplicada HIJllXI que li~.R6rIdoe... 1II. 9';porlMl1flloocla 011
dolo:

.)doixllZom do _ u lnezu1arldados ol1\àO do adwIIfDolo, DO p&ID lIIiIleladD'pela
1IIlcridade.~

b) alo reaIizmm. ideoti1lc:açIo oa o........pwriaIoe,." àlolIOIll Ddo Ilt. 10;
c) cIoixIIrem de 1lII:rl<Im-. DO~ • roquíIiçIo !omIoIada,." _ cio blcIao mdo Ilt.

10;
d) do>ocI.'lIlJlrimn. vodaçIo ou deixanin clt l'a2cra COOlIIIIÍCllÇIO. qllllI .....o Ilt. 11.

13" A ineblJitaçlo tcmpcriria '"" apIlceda~ ..... wrI&adoe lIl&eçlJea ara
~ ao ClIdIpIimento daa obripçlles _ data La! 00 qI*MIo 00lllIII' nIIlcidIDcIa eapecl1Ica,
~caracterizada ....~~pualdoeOOOlIlllllta.

§ fIO A CIIIlIÇIo da llItorizaçIo apIIceda ,." clt nIacldIllcia eapocltica do
lafaItllw~ puaiduOOOlaponapnviJta lIlciaom lII1co. .

Alt.13. O~ pora a apllcaçIo doe JIlI9llca~ _ CapIIWo' ""'
fIIlIIIc10por~MqJindoe o COIlIIIlditl5rio I ....doI:eo. '
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Mlnistério das Relações Exteriores. atendendo. nesses tr!s llItimos casos. à indicaçlo dos respectivos
Ministros de Estado.

§ I" O Presideote do Coose1ho selá nomeado pelo Presideote da República, por
iDdieaçio do Ministro de Estado da FlI2:Ol>da.

§ 2!' Ou~ do COAF relativo às aplicações de peIlU administraIivu caberl
recuno AO Ministro de Estado da FlI2:Ol>da.

Ar!. 17. O COAF leI:á organizaçio e funcionamento definidos em estatuto aprovado pc>!

decreto do Poder EXecutivo,

Ar!. 18. Esta Lei eolIa em vigor na deta de sua publicaçlo,

Bruma,

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DEE~S LEGISLATIVOS'"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TiTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

.......................: .
. CAPiTULOI

Do Poder Legislativo
.........................................................................................~•• ~ •••••! .

TÍTULO I
DOS PRINcíPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 10 A República Federativa do Brasil, formada pela união indisso
lúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. constitui-se em
Estado democrático de direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;
11 - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

. V - o pluralismo político.

Parágrafo lÍnico. Todo o poder emana do povo,~ o ~erce por meio
de representantes eleitos ou diretamente. nos termos desta
Constituição.

TÍTULO 11
DOS DIREITOS fi: GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletiv'os

SEÇÃO VIII '
,09 ProcesSQ Legislativo

.........................................................~ ~..~ ..
SUBSEÇÃO III
. • •Das Leis ' ,

Art. 61. A iniciativa das leis, compl~ll1e,ntares ,e or4inárias cabe a
qualquermembro'ou 'Coinissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da. República, ao
Supremo Tribunal Federal, ao's Tnbunais Supeiiores; ao. ~roc.u~~qr~
Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição, ' . . . ,

§ I• São de iniciativa privativa do PrIi'siden~e,da República.as leis que:
I- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:' , .. ". . ," ,. . .'
à) criaç'ãó aé éa~g'05, 'fún~~es âú ~nÍpregàs' p.ú~Úc~S ~a ad~inisiraçã~

. direta ea~~~~ica ou aur~ento, d.e sua rt;~~n~raç,ã~;. , ,

b) organização adtninistrativá "e' juáiciaria; matéria, tributária 'e' 01'
çamerttária.serviços públicos" ~ ,,~es~oa'. ~a. :a?Í!1ini~tra9~o .~os
Territórios; . " . ,
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime juridico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade; .. "
d) organização'do Ministério Público e da Defensória Pública da Uni
ão,.bemcomo I)Qn,nas gerais'para aorgartizaçãó doMinistério Público
e. -éIà DefensóriaPública Ms Estados, ,do Distrito, Fedeml e. dos
Territórios; ..' " " ..
efcr.iação, eStrutUração e' atribuiçÕes 'dos'Ministérios e órgãos da ad-
ministração pública.

§,28 Â iniciativa popular pode ser exercida pela apresenta?ão à Câma-(
ra dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no m/mmo, um pot
cento ,do eleitorado nacional, distribuído pelo menos PQr cinco Esta
dós; com não menos de três décimos por cento dos \eleitores de cada
um deles. I..~ :.~ : : ~ .
.....•..'.. ~ ~ .
..........................................................................................~ .

','Art.'5° Todos são íguais perante a lei, seI"' distinção de qualquer na
tureza, garantindo-se aos brasileiros e aOs 'estrangeiros residentes no
País'a inviolabilidade do díreitoà vida. à Iibeidade, à. igualdade, à se-
gurança e à propriedade. nos termos seguintes: .
.......................................................• •••••••••• •••4••••• .

,XXXIX· não há crime sem lei anterior qu.e o defina, nem pena sem
prévia cominação legal;
...................................................~ , .

TÍTULO V
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES

DEMOCRÁTICAS'

••••••• , •• , ••, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.:••••••••.•~:••••J••.•••• ~ •••.~~ ••••••••; ............•••••••

CAPÍTULO' IiI
Da Segurança PúhÍic~

Art.I44.A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabili
dade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
íncolumidade das pessoas e do patrimônio" através dos seguintes
órgãos: ..

I - polícia federal;
II • policia rodoviária federal;
III - policía ferrovíária federal;
IV - polícias civis;
y -polícias militares e corpos de bombeiros militares.

d . .

§ 10 A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente. es
truturado em carreira, destina-se a:

1- apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em de
trimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades
autárquicas e empresas públicas, assim como outras infràções cuja
prática tenha repercussão iriterestadual ou internacional e exija repres
são uniforme, segundo se dispuser em lei;
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li·. prevenir· e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e dràgas
afins, o contnibando e o descaminho, sem prejuízo da ação faz~ndáda
e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
lU - exercer as funções de policia maritima, aérea e de fronteiras; .
IV •.exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da
União.

§ 2° A policia. rodoviária federal, órgão permanente, estrutur~do em
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensIVo das
rodovias federais.

§3° A polícia ferroviâria federal, órgão permanente.' estrutur~do em
carreira; destina-se, na forma da lei. ao pat~lhaJPento ostensIvo das
ferrovias fed~rais.

J 4° Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreir~.
incumbem, ressalvada a competência da União. as funções de políCia
judiciária e a apuraçãode infrações penais. exceto as mil itares.

§50 Às políciás militares cabem a polí.cia ost~~siva e a preservaç~o ti.a
ordem pública; aos corpos de bombeiros milItares, alem das atnbUl
ções definidas em lei. incumbe a execução de atividades de defe?~,

civil. .

§ 60 As policiasmilitares e. corpos de bombeiros militares. forças au
xiliares e reserva do Exército. subordinam-se. juntamente com as polí
cias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios...

§ 70 A lei disciplinará a organiz~çi!o e o fun~ionamento. dos ór~~os
responsáveis pela segurança públtca, de maneira a garantir a eficlen
cia de suas atividades.

§ 8° Os Municípios pocler~o constituir guardaS municipais destinadas
à proteção 'de séus bens, serviços' e instalações, conforme dispuser a
lei.

Q ••••• _ Q.O ••• OO ••••••• ;, •••••• O •• ~ •••••••• ~ .. O o .. ~ .

TÍTULO VII
DA ORDEM ECOWÔMKCA E FINANCEIRA

..............................................................0 .

CAPÍTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estn:turado de forma a pro
mover o desenvolvimento equilibr<ido do País e a servir aos interesses
da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, in
clusive, sobre:

I - a autorização para O funcionamento das instituições financeiras, as
segurado às instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os
instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas
Íilstituiçães a participação em atividades não pre::vistas na autorização
de que trata este inciso;
n-autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, pre-.
vidência e capitalização, bem como do órgão oficial. fiscalizador e do
órgão oficial ressegurador;
UI - as condições para a participaçê:o do capital estrangeiro nas insti
mições a que se referem .0S.· incnsos anteriores, tendo em vista,
©specialmente:

a) os inteK'esses naciowzRs;
b) os acordos' intemadouais;

IV - a organização. o funcionamento e as atribuições do banco central
e demais instituições financeiraS públicas e privadas; .

V • os requisitos para a designação de membros da diretoria do banco
central e demais instituiçQes financeiras, bem como seus impedimen
tos após o exercíció do cargo;
VI - a criação de fu,ndo ou seguro, com o objetivo de proteger a eco-·
nomia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até deter
minado valor, vedada a participação de recursos da União;
VII - os critérios restritivos da transferência de poupança de regiões
com renda inferior à média nacional para outras de maior
desenvolvimento;
VIII - o funcionamento das cooperativas de crédito eos requisitós
para que possam ter condições 'de operacionalidade e estruturação
próprias das instituições financeiras.

§ 1°A áutorização a que se referem os incisos I e 11 será inegociável e
intransferível, permitida a transmissão do controle da pessoa jurídica
titular, e concedida sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro
nacionàl, a pessoa jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica
e reputação ilibada, e qlie comprove capacidade econômica compatí
vel com o empreendimento.
'§ 2° Os recursos financeiros relativos a programas e projetOs de' cará·
ter regional, de responsabilidade da União. serãodepositado"s em sims
instituições regionais de crédito e por elas aplicados.
§ 3° As"taxas de juros reais. nelas incluidas comissões e quaisquer ou
tras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de
crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano: a cobran
ça acima deste limite .será conceituada como crime de usura. punido.
em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar.

...;. ...

DECRETO-LEI N° 2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 194C

CÓDIGO PENAL.

PARTE GERAL

TÍTU~OI
Da Aplicação ~a Lei Penal

Anterioridade da lei

Art. 1° - Não há: çrime seni lei anterior que o defina. Não há pena sem
. prévia cominação legal.
..............................~;. ~ ~..,.~ ..

TÍTULO 11
Do Crime

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

Art. 18 - Diz-se ocrime:

- Crime doloso.

I . doloso, quando o agente quis o resultado .óu assumiu. o risco de
produzi-lo;

• Crime culposo

li·· culposo. quando o agente deu. causa ao resuitadb por imprudên;
cia. negligência ou imperícia.
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• Artigo com-redação determinada pela Lei número 7.209. de 11 de
julho de 1984.

Parágrqfo lÍnico. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser
punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica
dolosamente.

• Parágrafo com redação determinada pela Lei número 7.209, de 11
de julho de 1984. .

- Agravação pelo resultado

Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena. só respon
de o agente"que o houver causado ao menos culposamente.

• Artigo com redação determinada pela Lei número 7.209. de I1 de
julho de 1984.
.................................................................................................................

TITULO IV
Do Concurso de Pessoas

Art. 29 - Quem. de qualquer modo. concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas. na medida de SI1~ culpabilidade. . -,

• Artigo com redação determinada pela Lei número 7.20'. de 11 de
julho de 1984.

§ 1- Se a participação for de menor importância. a pena pode ser di
minuida de um sexto a um terço.
. • § I com redação determinada pela Lei número 7.209.. de I1 de ju
lho de 1984.

§ 2', Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos gra
ve, ser-Ihe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até me
tade. na hipótese de ter sido previsível o resultado. mais grav~.

• § 2 com redação determinada pel~ Lei número 7.209. de I1 de ju,
lho de 1984. . "

'TÍTULOV
Das Penas

........................................................ ~ .
CAPÍTULO III

Da Aplicação di\ Pena,
- Fixação da pena

Art. 59 - O juiz, atendendo à c;ulpabilidade, aos antecedentes, à con
duta social, à personalidade do agente, aos mqtivos, às circunstânCias
e conseqüências do crime, bem' coml:! ao comportamento da vítima. es
tabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
11- a quantidade de pena aplicável; dentro do~ Iimites'previstos; ,
111 - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - li substituição da pena privativa da liberdade aplicada. por outra

espécie de pena. se cabivel. , ','
• Artigo com redação de<;<:~inadá pela Lei numero 7,209, deI I de

julho de 1984. '
.............................................................................·····......···,..··....·..·..·t·..···..·······..·.... ·.. ··..········ ....

- Circunstâncias agravantes
Art. 61 - São circu.ístâncias que. sempré agravá/n a pena, quando não

constituem ou qualiticíU11 o crime:
I ' a reincidêncifl-;
II - ter o agente; cometido o crime:
'a) por motivo fútil ou torpe; '.
b) para facilitar ou assegurar a,execução" a ocultação. a impunic;iade

ou vantagem de outro crime;' .

c) à traição, de emboscada. ou, mediante dissimulação. ou outro re-,
cursÇ> que dificultou ou tomou impossível a defesa do ofendido; ,
, .d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio
insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum:

e) contra ascendente, descendenfe, irmlió ou cônjuge;
t) com abuso de autoridade ou prevalecendo-sp. de relações domésti

cas, de coabítação ou de hospitalidade;
g).com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, oficio,

ministério ou profissão;
h) contra criança, velho ou enfermo; ,
i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade;
j) em ()('dSião de incêndio, naúftágio, inundação ou qualquer calami

dade pública, ou de desgraça particular do ofendido; ,
I) em estado de embriaguez preordenada. .
• Artigo com redação determinada pela Lei número 7.209, de 11 de

julho de'1984.
. ; .

CAPíTULO V
Do Livramento Condicional

...................................................................~ .

Art. ?O ~ Se até o seu término o livramento não é revogado. conside
ra-se extmta a pena privativa de liberdade.
. • Artigo com redação determinada peJa Lei número 7.209. de lI de
Julho de 1984.
.................................................................................................................

TÍTULovill
Da Extinção da Punibilidade

·Ã~:..i~i8'=·A~·~~~~·~~i~·i~~~~·~;~~~~~~~~·~~~·~·;;;~i·~.~~~~ .
. • Artigo com redação determinada peja Lei número 7.209. d; 11 de
Julho de 1984.

......··..·..· · · ··PÃR~E·ESPECi·Ã'L · l •

TÍTULOl
Dos Crimes Contra a Pessoa

CAPÍTULO I'
Dos Crimes Contra,a Vida

• Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento

Art. 124· Provocar aborto em si mesma ou consentir 'que outrem lho
provoque: ' , ,

Pena - detenção, de I (um) a 3 (três) anos.
..................................................................................................; ; .

TiTULOIL
Dos Crimes Contra o Patrimônio

CAPÍTULO VIr
Da Receptação

, Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou
alheio. coisa que sabe ser produto de crime. ou influir para que tercei
ro, de boa-fe, a adquira. receba ou oculte:,

Pena - recltlsão, de I (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
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... Artigo com redação determinada pela Lei número 2.S0S. de II de
junho de 1955.

• Receptação culposa

§ I - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela des
proporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a ofere
ce, ~eve p~umir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de 1 (um) mês a,I (um) ano, ou multa, ou·ambas as
penas.

§ ~ - A receptaçfto é punível, ainda que desconhecido ou isento de
pena o autor do crime de que proveio a coisa. .

§ 3 - No caso do § I, se o criminoso é primário pode o juiz, tendo
em considcraçAo as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. No caso
de receptação dolosa, cabe o disposto no § 2"do Art. ISS."

... § 3 com redaçAo determinada pela Lei número 2.S05, de ~ 1. ~ ju
nhodeI9SS.

§ 4 - No caso dos bens'e instalações do patrimônio da uriilo;·Esta
do, Município, empresa concessionária de serviçós 'publiCaS ou 'socie
dade de economia mista adquiridos dolosamente:

Pena - reclusAo, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
... § 4 acrescentado pelá Lei número 5.346, de 3 de novembro de

1967.
....................................................... , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, 1" .

TÍTULO XI
Dos Crimes'Contra .. Admlnfstraçio P6b~élf.

. CAPiTULaI
Dos.Crimes Praticados jJorFuncionário Públ'iéO

Contra â Administração em Geral

Peculato .

Art. 312 - Apropriar-se o funciónário pút)lico de dhiheiJ'(j, valor ou
qualquer outro bem móvel, público' ou particulu. de que tem a posse
em razIo do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
,§ I - Aplica-se a mesma pena. se o funcionário publico. emboranlo

tendo a posse do dinheiro, valor ou bem. o subtrai. ou concorre para
que seja subtraído. em provl"ito próprio ou alheio, valendo-se. ~e faci
lidadeq~ ·Ihe, propo~iOnlj.lI: qualidade de ~ncionário •. " .

• peculato' culposo

"§ 2 - Se o funcionário conCorre culposamente para,O crime de
outrem:

Pena - deteüçfto, de 3 (tres) m~~ a 1 (uin) ino.

§ 3 - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se pre,cede
à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, re
duz'de metade a pena imposta.
..........................................~ : ••..........................1••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPiTULOU
Dos Crimes Praticados por Particular .

Contra a Administração em Geral

Contrabándo ou descaminho

Art. 334 ; Importar ou exportar mercadoria proibida ou iÍudir, no todo
ou em parte,"o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada,
pela saída.ou pelo consumo de mercadoria:

Pena - reclusfto, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ I - Incorre na mesma pena quem: :'
a) prática navegação de cabotagem, fora dos casos pennitidos em

lei;
b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou

descaminho; .
c) vende, ex~e à vend~ maptém em depósito ou, de qual4.uer fora,

utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade co
merciai ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira' que in
troduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentam~nte ou
que sabe ser produto de introdução clande.stina no território nllFional
ou de importação fraudulenta por parte de outrem;

d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou·alheio, no exer
cício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência
estran&eira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhá.
da de documentos que sabe serem falsos.. .':. .

... § 1 cóm redação determinada pela Lei nwnero'4.729, de 14 de ju-
lho de I%S. .

§ 2 - Equipara-se às atividades comerciais,pamoll efeitos deste arti
go, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercado
riu estrangeiras, inclusive o exercido em resi<t!ncias.
. • § 2com redação determinada pela Lei número 4.729, de 14 deJiJ-

lho de 1965. :.
§ 3 - Apena aplica-se em dobro, se o crime de contrabando ou·des-

caminho é praticado em transporte aéreo. ."
... § 3 com redação determinada pela Lei número 4.729, de.14 de ju-

Iho·del965. .
....................................................................................................1I ~ •••••••••

..............................................................................................................................................;o ~.~ ..

DECRETO-LEI N° 3.689 DE 03 DE OUTUBRO DE 1Y41

CÓDIGO DE PROCESSO PENA!-.
~ ,., .,

Ll'VRbl
Do Processo em Geral

~ ..
TiTULOU .'

Do Inquérito Policial
• '!' , .

Art. SO - Havendo prisãó em flagÍ'ante, sera observado o·disposto no
Capítulo li do Título IX deste Livro.

TiTULO V
Da· Competência

'cAPiTULO V
Da competência por Conexão ou Continência

Art. _S.!) - Será facultativa a separação dos processos quando as infra
y3es tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar
diferentes, ou,. quando pelo excessivo número de acusados e para não
lhes prolongar a prisfto provi~ria, ou por outro motivo relevante, o
juiz reputar conveniente a separação.
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CAPiTULO V.
Da Restituição das Coisas Apreendidas

Art. 118 - Ante~ de transitar em julgado a sentença final, as coisàS
apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao
processo.

Art. 119 - As coisas a que se referem os artigos 74 e 100 do Código
Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julga~

do a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de'
boa-fé.

Art. 120 - A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela au
, toridade policial ou juiz, mediante termo nos 'âutos. desde que não
, exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ I - Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em
apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a
prova. Em tal caso, só o juiz crimina/-poderá decidir o incidente.

§ 2 - O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade
judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de ter
ceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito,
em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2
(dois) dias para arrazoar.

§ 3 - Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido oMinistério
Público.

§ 4 - Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz
remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas
em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for
pessoa idônea.
. § 5 - Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas
e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou en
tregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar
termo de responsabilidade.

Art. 111 - No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos
da infração, aplica-se o disposto no Art. 133 e seu parágrafo.

Art. 122 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 120 e 133, decorrido
o prazo de 90 (noventa) dias, após transitar em julgado a sentença
condenatória, o juiz decretará, se for caso, a perda, em favor da Uni
ão, das coisas apreendidas (artigos 74, 11. a, b do Código Penal) e or-
denará que sejam vendidas em leilão público. .

Parágrafo lÍnico. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tes~uro

Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. .

Art. i23 - Fora dos casos previstos nos artigos l'\nteriores, se dentro
no prazo de 90 (noventa dias), a contar da data em que transitar em
julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apre
endidos não fo~em reclamados ou não pertencerem ao réu, serão ven
didos em leilão, depositando-se o saldo, à disposição do juizo de
ausentes.
Art. 124 - Os instrumentos do crime', cuja perda em favor da União

for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no

Art. 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu
criminal, se houver interesse na sua conservaçl'io.

CAPiTULO VI
Das Medidas Assecuratórias

Art. 126 - Para a decretação do seqUestro. bastará a existência de in-,
dícios veementes da proveniência ilícita dos bens.

Art. '27 - O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou
do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial. poderá .
ordenar o seqUestro, em qualquer fase do processo 011 ainda antes de
oferecída a denúncía ou queíxa. '

Art. 128 - Realizado o seqUestro, o juiz ordenará a sua inscrição no
Registro de Imóveis.

"Art. 129', O seqUestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos
de terceiro. .

~rt. 130 - 0 seqüestr~ poderá ainda ser embargado:

I - pelo acusado, sob o fundap1ento de não terem os bens sido adqui
ridos com os proventos da infràC;,ão;

II - pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título
oherciso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

Parágrafo único. Não poderárser pronuncíada decisão nesses em
bargos antes de passar em julgado a sentença condenatória.

Art. 131 - O seqUestro será levantado:
. '

I • sé a ação penal não for intentada no prazo de 60 (sessenta) dias,
contadC! da da'ta em que ficar l;oncluída a diligência;

II ~ sé o te;ceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar
C!lução que assegure a aplicação do disposto no Art. 74, 11, b, segunda
parle, do'Código Penal; ,

tIl .: Se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por
sentenÇ'atralisitada em julgado.

Attt 132 ~ Proceder-se-á ao seqUestro dos bens' móveis se, verificadas
as condições previstas no Art. 126, não for cabível a medida regulada
no Capítulo XI do Título VII des.te livro.

Art. 133 - Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de
otIcio ou' a requerimento do interessado, déterminará a avaliação e a
venda dos bens ef!1leilão público.

Parágrafo IÍnico. Do dinheiro apurado, será recolhido ao Tesouro'
Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 134 - A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser
requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja
certeza da infração e indícios suficientes da autoria.

Art. 135 - Pedida a especialização mediante requerimento, em que a
parte estimará o valor da responsabilidade civil, e designará e ~stima

rá Q imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados,
o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabi-
Iiciade e à avaliação do imóvel ou imóveis. '

§ I - A petição será instruída com as provas ou indicação das provas
em que se fundar a estimação da responsabilidade, com a relação dos
imóveis que o responsável possuir, se·outros tiver, além dos indicados,
no requerimento, e com 05 documentos comprobatórios do domínio.

§ 2 - O arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos
imóveis designados far-se-ão por perito nomeado pelo juiz, onde não
houver avaliador judicial, sendo-Ihe facultada a consulta dos autos do
processo respectivo.

§ 3 - Ojuiz. ouvidas as partes no prazo de 2 (dois) dias, que correrá
em cartório, poderá corrigir o arbitramento do valor da responsabilida
de, se lhe parecer excessivo ou deficiente.

Art. 12S - Caberá o seqUestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indi-
ciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transfe- § 4 - Ojuiz autorizará somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou
ridos a terceiro. imóveis necessários àgarantia da responsabilidade.
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§ 5 • O valor da responsabilidade será liquidado definitivamente
após a condenação, podendo ser requerido novo arbitrameato se qual
quer das partes não Se conformar com o arbitramento anterior à sen
tença condenatória.

§ 6 • Se o réu oferecer caução suficiente, em dinheiro ou em tftulos
'de dívida pública, pelo valor de sua cotação em Bolsa, o juiz poderá
deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal.

Art. 136 - O seqüestro do. imóvel poderá ser decretado de inicio, re
vogando-se, porém, se no prazo de 15 (quinze) dias não for promovi
do o processo de inscrição da hipoteca legal.

Art. 137 - Se o resp'onsável não possuir bens imóvejs' ou os possuir de
valor insuficiente, poderão ser seqüestrados bens móveis suscetíveis
de penhora, nós termos em que é facultada a hipbteca legal dos
móveis. . ,

§ I - Se esses bens forem coisas fungívéis e facilmente deteriorá
veis, proceder-se-á na forma do § 5 do Art. 120.

§ 2 - Das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos
arbitrados pêlo juiz, para a manutenção do indiciado e de sua família.

Art.' 138 - O processo de especialização da hipoteca legal e do se
qüestro correrão em auto apartado.

Art. 139 - O depósjto e. a administração dos bens seqüestrados ficarão
sujeitos ao regime do processo civiL

Art. 140 - As garantia~..ilo ress~rcimento·.do dano alcançarão também
as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência ~o

bre estas a reparação do dano ao·ofendido.

Art. 141 • O seqüestro será leva'n.tado ou cancelada a ~ipoteca, se, por
sentença irrecorrível,' .0' .réu for absolvido ou julgada 'extinta ,a
punibilidade.

Art. 142 - Caberá ao Ministério Público promover~ medidas estabe
lecidas nos artigos 134 e 137, se houver interesse da Faz~ndaPública,
ou 'se o ofendido for pobre e o requerer. .

Art. 143 - Passando em julgada 'a: sentença condenatória, serão os au
tos de hipoteca pu seqüestro remetidos ao juiz do civel (Art. 63).

Art. 144 - Os interessados ou, nos casos do ART.l42, o Ministério
Público poderão requerer no juízo cível, contra o responsável civil, as
medidas previstas nos artigos 134, 136 e 137.

TÍTULO X
Das Citações e Intimações

CAPÍTULO 1
Das Citações

Art. 366 - Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem cons
tituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso' do prazo pres
cricional, podendo o juiz determinar a produção imtecipada das pr0
vas cônsidenidâSürgentes é;se .fór-óclisci; décrétar piis!o preventiva, ;
nos termos do disposto no Art .312.

... Artigo, "caput", com redação dada pela Lei número 9.271,..de
17/04/1996 (DOU de 18/04/1996, em vigor 60 dias após a
publicação).
fi- As provas antecipadas serão produzidas na presença do Minis-

tério Público e do defensor dativo. .

... § 1 - acresCido pela Lei número 9.271, de 17/04/1996 (DOU de
18/04/1996, em vigor 60 dias após a publicação).

§ .2 - Comparecendo o acusado, ter-se-á por citado pessoalmente;
prosseguindo o processo em seus ulteriores atos.

... § 2 acrescido pela Lei número 9.271, de 17/04/1996 (DOU de
18/04/1996, em vigor 60 dias após a publicação).

LIVRom
Das Nulidades e dos Recursos em Geral

~ .

TÍTULO II
Po? Recursos em Geral

......··· ···..·· ···..·..·..·..·..···CAPtTU'Lõ·iii · ·..·· .
Da Apelação

.................................................................................................................
,Art. 594 - O réu não .poderá apelar sem.recolher-se à prisão, ou pres
tar fiança. salvo se for primário e de bons antecedentEs, assim reco-
nhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se
livre solto.

... Artigo com redação determinada pela Lei número 5.941, de 22 de
novembro de 1973.

LEI N° 4.595 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA E AS INSTITUI
ÇÕES MONETÁRIAS, BANCÁRIAS E CREDI
TÍCIAS, CRIA O CONSELHO MONETÁRIO
NACIONAL E DÁ OUTRAS PRoviDêNCIAS.

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

CAPÍTULO III
Do Banco Central do Brasil

Art. 8° .. A atual superintendência da Moeda e do Crédito é transfor
mada em autarquia federal, tendo sede e foro na Capital da República,
sob a denominação dé Banco Central do Brasil, com personalidade ju
rídica e patrimônio próprios, este constituido dos bens, direitos e valo
res que lhe são transferidos ná fOnUa desta Lei e ainda da apropriação
dos juros e rendas resultantes, na data da vigência desta Lei, do dis
posto 'no Art. 9" do Decreto-lei número 8.495, de 28 de dezembro de
1945, dispositivo que ora é expressamente revogado.

Parágrqfo único. Os resultados obtidos pelo Banco Central do Bra
sil, consideradas as receitas e despesas de todas as suas operações, se
rão, li partir de I dejaneiro de 1988, apurados pelo regime de compe
tanciá e transferidos para o Tesouro 'Nacional, após compensados
eventuais prejuizos de exercícios anteriores.

CAPÍTULO 1ll
Do Banco Central do Brasil

A~. 10 - Compete privativamente ao Banco Central do Brasil:
I - emitir moeda-papel e moeda metálica, nas condições e limites au

torizados pelo Conselho Monetário Nacional (Vetado);
11 - executar os serviços do meio circulante;
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III - determinar o recolhimento de até 100% (cem por cento) do total
dos depósitos à vista e de até 60% (sessenta por cento) de outros títu
los contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição
de·Letras ou Obrigações do Tesouro Nacional ou compra de tltulos da
Divida Pública Federal, seja através de recolhimento em espécie, em
ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil, a forma e con
dições por ele determinadas, podendo: a) adotar percentagens diferen
tes em função: I - das regiões geoeconômicas; 2 - das prioridal:1es que
atribuiràs aplicações; 3 - da natureza das instituições financeiras;'
b) determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham
sido reaplicados em financiamentos à agricultura, sob juros favoreci
dos e outras condições por ele fixadas;

* Inciso acrescentado pela Lei número 7.730, de 31 de janeiro de
1989.

IV - receber os recolhimentos compulsórios de que trata o inciso an
terior e, ainda, os depósitos voluntários à vista das instituições finan-
ceiras, nos termos do inciso III e § 2 do Art. 19. .

.* Inciso renumerado pela Lei número 7.730, de 31 de janeiro de
1989.

V - realizar operações de redesconto e empréstimo a instituições fi
nanceiras bancárias e as referidas no Art. "4, XIV, b no § 4 do Art. 49
desta Lei;

VI - exercer o controle do crédito sob todas as suas formas;
VII - efetuar o controle dos capitais estrangeiros, nos termos da lei;
VllI - ser depositário das reservas oficiais de ouro de moeda estran-

geira e de Direitos Especiais de Saque e fazer com estas últimas todas
ti quaisquer operações previstas no Convênio Constitutivo do Fundo
Monetário Internacional;

*Anterior item VII com redação determinada pelo Decreto-lei nú
mero 581, de 14 de maio de 1969, passado a VIlI pela Lei número
7.730,de31 de janeiro de 1989.

IX - exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as
penalidades previstàs;

X - conceder autorização às instituições financeiras. a fim de que
possam:

a) funcionar no Pais;

b) instalar ou transferir suas sedes, oJ, dependSncias, inclusive no
Exterior; \ .. \

c) ser transformadas, fundidas, incorporadas ou ençampadas; e
d) praticar operações de câmbio, crédito real, e venda habitual de ti

tulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ações, debêntu
res, letras hipotecárias e outros títulos de. crédiú,l ou imobiliários;

e) ter prorr!Jgados os prazos c~nc~didos paf!l funcionamento;
f) alterar ~eus estatuto~; ,. .." .
g) .alienar ou, por qualquer outra forma, transferir Q seu controle

acionârio;
*Anterior item IX acrescentado pelo Decreto número 2.321, de 25

de fevereiro de 1987, passado a X pela Lei número 7.730, de 31 de ja
neiro de 1989.

XI - estllbelecer condições para a posse e para o exercicio de quais
quer cargos de ádministração de instituições financeiras privadas, as
sim como para o exereicio de quaisquer funções em órgãos consulti
vos, fiscais e semelhantes, segundo normas que forem expedidas pelo
Conselho Monetário Nacional;

XII • efetuar, como instrumento de política monetária, ,operaçÕes de
compra e venda de títulos públicos federais;

XIII - determinar que as matrizes das instituições financeiras regis
trem os cadastros dllfl firmas que operam com suas agências há mais
de 1 (um) ano. .

*Os itens III a XII foram renumerados para IV a XIII por determi
nação da Lei númt:ro 7.730, de 31 de janeiro de 1989.

§ 1 - No exercícío das atribuições a que se. refere o inciso IX deste
artigo, com base nas normas estabelecidas pelo Conselho Monetário
l'lacional, o Banco Central do Brasil estudará os pedidos que lhe se-

jam formulados e resolverá conceder ou recusar a autorização pleitea
da, podendo (Vetado) incluir as cláusulas que reputar convenientes ao
interesse público.
*Citado item IX passou a X por determinação da Lei númf!rO 7.730,

de 31 de janeh:o de 1989.
§ 2 - Observado o dísposto no parágrafo anterior, as ínstltuições fi

nanceiras estrangeiras dependem de autorização do Poder Executivo,.
mediante decreto, para que possam funcionar no País (yetado).

CAPÍTULO V
Das Penalidades

Art. 44 " As infrações aos dispositivos desta Lei sujeitam as institui
ções financeiras, seus diretores, membros de conselhos ad
ministrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes
penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação
vigente:

I - advertência;
11 - multa pecuniária variável;
III - suspensão do exercício de cargos;
IV - inabilitação'temporária ou permanente para o exercício de car

gos de direção na administração ou gerência em instituições
financeiras;

V - cassação da autorização de funcionamento das instituições fi-
nanceiras públicas, exceto as federais, ou'privadas;

VI - detenção, nos termos do § 7 deste artigo;
VII - reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38, desta Lei.
§ I - A pena de advertência será aplicada pela inobservância das

disposições constantes da legislação em 'vigor,. ressalvadas as sanções
nela previstas, sendo cabível também nos casQS de fornecimento de
informações inexatas, de escrituração mantida em atraso ou processa
da em desacordo com as normas expedidas de conformidade com o.
Art. 4°, XII, desta Lei.

, § 2 - As multas serão aplicadas até 200 (duzentas) vezes o maior sa
lário mínimo vigente no País, sempre que as instituições financeiras,
por negligência ou dolo:

a) advertidas por irregularidades que tenham sido praticadas, deixa
rem de saná-las no prazo que lhes for assinalado pelo Banco Central
da República do Brasil;

*O Banco Central da República do Brasil por força dó Art. 1° do
Decreto·Lei número.278. de 28 de fevereiro de 1967, passou a deno
minar-se Banco Central do Brasil.

b) infringirem as disposições desta Lei relativas ao capital, fundos
de reserva, encaixe, recolhimentos .compulsórios, taxa de' fiscalização,
serviços e operações, não atendifnento ao disposto nos artigos 27 e 33,
inclusive as vedadas nos artigos~4 (.incisos II a V), 35 a 40 desta Lei,
e abusos de concorrência (Art. I , § 2);

c) opuserem embaraço à fisca ização do Banco Central da Repúbli
cado Brasil.

§ 3 - As multas cominadas neste artigo serão pagas mediante reco
lhimento ao Banco Central da República do Brasil, dentro do prazo de
15 (quinze) dias, contados do recebimento da respectiva notificação,
ressalvado o disposto no § 5 deste artigo e serão cobradas ju
dicialmente, com o acréscimo da mora de 1% (um por cento) ao mês,
contada da data da aplicação da multa, quando não forem Iiquida~

naquele prazo.
§ 4 - As penas referidas nos incisos 1lI e IV, deste artigo, serão apli

cadas quando forem verificadas infrações graves na condução dos in
teresses da instituição financeira ou quando da reincidência específi
ca, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente puni
das com multa.
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CAPÍTULO III
Dos Crimes e das Penas

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO
E REPRESSÃO AO TRÁFICO ILíCITO E USO
INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPE
CENTES OU QUE DETERMINEM DEPEN
DÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA, E DÁ OU
TRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI N° 6.368 DE 21 DE OUTUBRO DE 1976

. ,··········..·..·..·············..·····..··········1,······· .

Art. 13 - Fabricar, adquirir, vender, fornecer ainda que gratuitamente,
possuir ou' ~ardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer
objeto destinado à' fabricação, preparação, produção ou transformação
de substâncià, entorpecente ou que determine dependência fisica ou
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar: I '

Pena - reclusão;' de 3 (tras)'a 10 (dez) anos, e pagamento de SO (cin
qUenta) a 360 (trezentos e sess~nta) dias-multa.

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

..................................................................................................................
TiTULO III

Crédito Tributário

LIVRO SEGUNDO ,
Normas Gerais de Direito Tributário

LEI N· S.I72 DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

DISPÔE SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO
NACIONAL E INSTITUI NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUtÁRIO APLICÁVEIS À
UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.

CÀPÍTULOVI
Garantias e Privilégios do Crédito Tributário

SEÇÃO II '
Preferências

................................................................... ~ : , " .

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

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

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

§ 5 - As penas referidas nos incisos lI, III e IV, deste artigo, serão
aplicadas pelo Banco Central da República do Brasil admitido recur
so, com efeito suspensivo, ao Conselho Monetário Nacional, interpos
to dentro de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação.

__ § 6 .. É vedada qualquer participação em multas, as quais serão reco
lhidas integralmente ao Banco Central da República do Brasil.

§ 7 - Quaisquer pessoas tTsicas oujuridicas que atuem como institui
ção financeira, sem estar devidamente autorizadas pelo Banco Central
da República do Brasil, ficam sujeitas à multa referida neste artigo e
detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, ficando a esta sujeitos, quan~o

pessoajuridica, seus diretores e administradores.

§ 8 - No exercíCio da fiscalização prevista no Art. 10, VIII, desta
Lei, o Banco Central da República do Brasil poderá exigir das institui
ções financeiras ou das pessoas tTsicas oujurídicas, inclusive as refe- Art. 12 _ Importar ou exp!Jrtar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
ridas no parágrafo anterior, a exibição a funcionários seus, expressa- adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratui
mente credenciados, de documentos, papéis e livros de escrituração, tamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescre
consideranâo-se a negativa de atendimento como embaraço à fiscali- ver, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo substância
zaÇão, sujeitos à pena de multa, prevista no § 2 deste artigo, sem pre- entorpecente ou que determine dependência tTsica ou psíquica, sem
juízo de outras medidas e sanções cabíveis.' autorização ou em desacordo com determinação legel ou

§ 9 - A pena de cassação, referida no inciso V, deste artigo, será regulamentar:
'aplicada' pelo Conselho Monetãrio Nacional, por proposta do Banco Pena _reclusão, de 3 (três)-a,IS (quinze) anos, e pagamento de SO
Central da República do Brasil, nos casos de reincidência específica. (cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

,de infrações imte~oimente punidas com as penas previstas nos incisos § I _Nas mesmas penas incorre quem, indevidamente:
111 e IV, deste artIgo. ", I - importa oil exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, ex-

................................................................................................................. Põe à venda, ou oferece, fornece ainda que gratuitamente, tem em de-

................................................................................................................ pósito, transporta, traz consigo ou guarda matéria-prima destinada a
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência
tTsica ou psíquica;

11 - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas à prepara
ção de entorpecente ou de substância que determine dependência fisi
ca ou psíquica.

§ 2 - Nas mesmas penas incorre, ainda, quem:
I - induz, instiga ou auxilia alguém a usar entorpecente ou substân

cia que determine dependência fisica ou psíquica;

11 - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração,
guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda
que gratuitamente, 'para uso indevido ou tráfico ilícito de entorpecente
ou de substância que determine dependência tTsica ou psíquica;

1II - conUibui de qualquer forma pára incentivar ou difundir o uso in~

devido ou o tráfico ilícito de substância entorpecente ou que determi-
ne dependência tTsica. ou psíquica. "

..............................................................................._ ~ .

Art. 193 - Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum
departamento da administração pública da União, dos Estados, dó
Distrito Federal ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará con
trato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que contratan
te ou proponente faça prC;lVa da quitação de todos os tributos' devidos à
Fazenda Pública interessalla; relativos à atividade em cujo exercício
contrata ou concorre.

LE(N° 6.385 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1976

DISPÕE SOBRE O MERCADO DE VALORES
MOBILIÁRIOS E CRIA A COMISSÃO DE VA
LORES MOBILIÁRIOS.

................................................................................................................
CAPiTULO II

Da Comissão de Valores Mobiliários

........~ .
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Art. 8° - Compete à Comissão de Valores Mobiliários:

1- regulamentàr, com observância da polltica definida pelo Conselho
Monetário Nacional, as matérias expressamente previstas nesta Lei e
na Lei de Sociedades por Ações;

11 - administrar os registros instituídos por esta Lei;
11I - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mer

cado de valores mobiliários, dê'que trata o Art. 1°, bem 'éomo a veicu
laçllo de informações relativas 80 mercado, às pessoas que dele parti-
cipem, e aos valores nele negociados; .

IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a eYÇ.ntual fixaçllo de
limites máximos de preço, COinissões, emolumentos ~quer ou-.
tras vantagens cobradas pelos intermediários de mercado;

V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas, dada prioril:lade
às:que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o
dividendo minimo obrigatório. .

§ I - O dispOsto neste artigo não exclui a competência das Bolsas de
Valores com relação aos seus membros e 80S valores mobiliârios nelas
negociados... . '.' . .

§ 2 - Ressalvado o disposto no Árt. 28, a Comissão de Valores Mo
biliârios guardarâ sigilo das informações que obtiver, no exercício de
seus poderes de fiscalização.

§ 3 - Em conformidade com o'que dispuser o seu Regimento, a Co-
missão de Valores Mobiliários poderâ: .

I - publicar projeto de ato normativo para. receber sugestões de
interessados;

11 .' convocar, a seu juízo, qualquer pessoa que possa contribuir com
informações ou opiniões para o aperfeiçoamento das normas a serem
promulgadas.

Art. 9" - A Comissão de Valores Mobiliârios terâjurisdição em todo
o território nacional e no exercício de suas atribuições, observado o
disposto no Art. 15, § 2, poderâ: ' .

I· examinar registros contâbeis,:liVros.ou documentos:
a) das pessoas naturais e jurídicas que integram o sistema de distri-

buição de valores mobiliários (Art. 15);
b) das companhias"abertas; ,
c) dos fundos e sociedades de investimento;
d) das carteiras e depósitos de valores mobiliârios (artigos 23 e 24);
e) dos auditores independentes; '..
f) dos consultores e analistas de vaIOres mobiliârios;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, que participem

do mercado, ou de negócios no mercado~ qÚ8ndo houver. suspeita fun
dada de fraude ou manipulação, destinada a criar condições artificiais
de demanda, oferta ou preço dos valores'inobiliârios;

11 - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a'prestar informa
ções ou esclarecimentos, sob pena de multa;

11I - requisitar informações de qualquer' órgão público, autarquia ou
empresa pública; r

IV - determinar às companhias abertas quúepubliquem, com corre
ções ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou infor-
mações divulgadas; I .'

V - apurar, mediante inquérito admin.istrativo, atos-ilegais e prâticas
nIo eqüitativas de .administradores e acionistas de companhias aber
tu, dos intermediârios e dos demais participantes do mercado;'"

VI - aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as
penalidades previstas no Art. li, se!l1 prejuízo da responsabilidade ci
vil ou penal.

§ 1 ~ Com o fim de prevenir ou co.rrigir si~ções anormais do mer
cado, como tais conceítuadas pelo Conselho MQriétârio Nacional, a
Comissão poderâ:

I - suspender a negociação de determinado valor mobiliârio ou de
cretar o recesso de Bolsa de Valores;

11.- suspender ou cancelar os registros'de que ~t!1 esta Lei;
11I - divulgar informações ou t:ecomeiJ~ações 'çomo fim de esclare

cer ou orientar os participantes cio mercado;

IV - proibir aos'participantes do mercado, sob cominação de multlh
a prâtica de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento
regular.

§ 2 - O inquérito, nos casos do inciso V deste artigo, observam o
procedimento fixado pelo Conselho Monetârio Nacional, assegurada
ampla defesa.
Art. 10 - Os contratos e convênios celebrados pela Comissão de Va

,lares Mobiliârios, para a execução de serviços de sua competênci~
em qualquer parte do território nacional, reger-se-ão pelas normas baI
xadas pelo Conselho Monetârio Nacional.

Art. 1i - A Comissão de Valores Mobiliârios podem impor aos infra
tores das normas desta Lei, da Lei de Sociedades por Ações, das suas
resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe
incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:

I - advertência;
11· multa;
11I - suspensão.do exercício de 'cargo de administrador de companhia

aberta ,ou de entIdade do sistema de distribuição de valores;
IV - inabilitação para o exercicio dos cargos referidos no inciso

anterior; .
V - suspensão da autorização ou registro para o exercício das ·ativi-

dades de que trata esta Lei;
VI- cassação da .autorização. ou registro indicados no inciso anteíiõr.
§ 1 - A, multa não excedem o maior destes valores:
I - quinhentas vezes o valor nominal de uina Obrigação do Tesouro

Nacional;
II - trinta por cento do valor da emissão ou operação irregular.
§ 2 - A multa cominada pela inexecução de ordem da Comissão não

excedem lO (dez) vezes o valor nominal de uma Obrigação do Tesou
ro Nacional por dia de .atraso no seu cumprimento.

§ 3 - As penalidades dos incisos IIi a VI somente serão aplicadas
nos casos de infração grave, assim definidos em normas da Comissão
ou de reincidência. '

§ 4 - As p~nalidades só serão impostas com observância do procedi
mento prevIsto no § 2 do Art. 9", cabendo recurso para o Conselho
Monetârio Nacional, nos termos do regulamento por este aprovado.

LEI N° 6.435 DE 15 DE JULHO DE 1977

DISPÕE SOBRE AS ENTIDADES DE PREVI
D~NCIA PRIVADA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPíTULO II
Das Entidades Abertas

... ,; .

. S~.çÃq II
DÓ Órgão Executivo

Art. 9" • Compete a.> Órgão Executivo do Sistema Nacional de Segu
ros Privados:

I - processar os pedidos de autorização para constituição, fundamen
to, fusão, incorporação, grupamento, transferência de controle e refor·.
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ma dos estatutos das entidades abertas, opinar sobre os mesmos e en·
caminhâ-Ios aci Ministro da Indústria e do Comércio;

1I- baixar instruções relativas à regulamentação das atividades das
entidades abertas e aprovar seus planos de beneficios, de acordo com
as diretrizes do órgão normativó do Sistema;

Dl - fiscalizar a execução das normas gerais de contabilidade, atuâ
ria eestatística fixadas pelo órgão normativo do Siste~a;

IV - fiscalizar as atividades das entidades abertas, inclusive quanto
ao exato cumprimento da legislação e das normas em vigor e aplicar
as penalidades cabíveis;

V - proceder à liquidação das entidades abertas que tiverem cassada
a autorização para funcionar no País;

VI - estabelecer condições para a posse e para o exercício de quais-
.quer cargos de administração de entidades abertas, assim como para o
exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais ou asse·
melhados , segundo normas que forem expedidas pelo órgão normati
vo do Sistema.

LEI N° 7.170 DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983

DEFINE OS CRIMES CONTRA A SEGURAN
ÇA NACIONAL, A ORDEM POLíTICA E SO
CIAL, ESTABELECE SEU PROCESSO E JUL

'GAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

TITULOn
Dos Crimes e das Penas

Art. 12 - Importar ou introduzir, no território nacional, por qualquer
forma, sem autorização da autoridade federal competente, armamento
ou material militar privativo das Forças Armadas.

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos.
.Par:ágrafo único. Na mesma pena incorre quem, sem autorizaçlo le·

gal, fabrica, vende, transporta, recebe, oculta, mantém em depósito ou
distribui o armamento ou material militar de que t\"!lta este artigo.
................................................................................................................
Art. 20 - Devastar, saquear, extorquir, roubar, seqüestrar, manter em
cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar aten
tado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo político Ol! para
obten~ão de fundos destinados à manutenção de organizações políti
cas clandestinas ou subversivas.
~na: reclusão, de 3 a 10 anos;

Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena au
menta-se até o dobro; se resulta morte, aumenta-se até o triplo.

LEI N° 7.492 DE 16 DE JUNHO DE 1986

DEFINE OS CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRÓ NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 2S - Silo penalmente responsâveis, nos termos desta Lei, o con
trolador t: os administradores de instituição financeira, assim conside
rados os diretores, gerentes (VETADO).

§ 1 - Equiparam-se·aos administradores de instituiÇão financeira
(VETADO) o interventor, o liqUi4ante ou o sindico.

§ 2 - Nos çrimes previstós nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co
autoria, o co-autor ou partícipe que através de confissão espontânea
revelar à autoridade policiãl ou judicial tOda a trama delituosa tem a
sua pena reduzida de um a dois terços.:.
.........................................................................................................., .

LEI N° 8.072 D,E 2S DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE OS CRIMES HEDIONDOS,
NOS TERMOS DO Art. S, INCISO XLlII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DETERMINA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

. , ,. .

Art. 8" - Sem de 3 (três) a 6 (seis) anos de recl~ a pena prevista no
Art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos; .prá
tica da tortura, trâfico ilícito de entorpecentes e' drogas afins. ou
terrorismo.

Parágrafo único. O participante. e o associado qUe denunciar à aut0
ridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desman~lamento, terá
apena reduzida de 1 (um) a213 (qoisterços).

LEI N° 8.137 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990

DEFINE CRIMES CONTRA A ORDEM· TRI
BUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA ÁS RE
LAÇÕES •DE CONSUMO, E DÁ OlJTRAS'
PROVIDÊNCIAS.

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

CAPíTULO IV
Das Disposições Gerais

..................................................................................................................
Art. 16 - Qualquer pessoa podem provocar a iniciativa do Ministério
Público nos crimes descritos·nesta Lei, fomecendo-Ihe por escrito in
formações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lu
gar e os elementos de convicção.
. Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em qua

drilha ou co-autoria, o co-autor ou participe que através de confissão
espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama deli
tuosa tem a sua pena reduzida de um a dois terços.

LEI N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993

REGULAMENTA O Art. 37, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAl:., INSTITUI NOR
MAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPíTULO I'
Das Disposições Gerais
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St::ÇÃOI
Dos Princípios

. Art. 10 - Esta Lei estabelece nonnas gerais sobre licitações e contra
tos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publici
dade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da Uni
lo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

Parágrafo úníco. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos ór
gIos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, ~
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia _
mista e demais entidades controladas ·direta ou indiretamente pela'
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
................................................................................................................
.................................................................................................................

LEI N° 9.634 DE 63 DE MAIO DE 1995

DI.SPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MEIOS
OPERACIONAIS PARA A PREVENÇÃO E RE
PRESSÃO DE AÇÕES P}.{ATICADAS POR OR
GANIZAÇÕES CRIMINOSAS.

CAPiTULO I
Da Definição de Ação Praticada por Organizações

Criminosase dos Meios Operacionais de Investigação e Prova

Art. 20
- Em qualquer fase de persecução criminal que verse sobre

ação praticada por organizações criminosas são pennitidas, além dos
.já previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigação e for-
mação de provas:

I -(VETADO)
11 - a ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial

do que ~e supõe ação praticada por organizações criminosas ou a ela
vinculado, desde que mantida sob observação e acompanhamento para
que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de
vista da fonnação de provas e fornecimento de infonnações:

m. o acesso a dados, documentos e infonnações fiscais, bancárias,
financeiras e eleitorais.
·············,.············r·······..··················· , .

CAPÍTULO lU,
Das Disposições Gerais

DECRETO·LEI N° 73 DE 2.1 DE NOVEMBRO-DE 1966-

DISPÕE SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE
SEGUROS PRIVADOS, REGULA AS OPERA- 
ÇÕES DE SEGUROS E RESSEGUROS E DÁ
OUTRAS PROVIDtNCIAS.

CAPiTULO V
Da Superinteridência de Seguros Privados.

SEÇÃO I,

Art. 36 - Compete à SUSEP, -na qualidade de executora da política
ttaçada pelo'CNSP, como órgão fiscalizador da constituição, organi
zação, funcipnamento e operaç~s das Sociedades Seguradoras:

a) processar os pedidos de aqtorizaçlo, para constituição, organiza
çãp, ,funcionamento, fusão, encampação, grupamento, transferência de
cOlltrole acionário e refonna dos Estatutos das Sociedades Segurado
ras, opinar sobre os mesmos eencaminhâ-Ios ao CNSP;

b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação
das operações de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP;

c),fj*ar condições de apólices, planos de operações e tarifas a serem
utilizadas obrigatoriamente pelo mercado segurador nacional;
, p) 'aprovar os limites de operações das Sociedades Seguradoras, de
conforrtjidade com o critério fixado_ pelo CNSP;

e) examinar e aprovar as condições de coberturas especiais, bem
cOlito fixar às taxas aplicáveis; .

f) autorizar a movimentação e liberaçlo dos bens e valores obrigaw
ri~mente inscritos em garantia das reservaS técnicas e do capital
viJlculado;·

g) fiscalizar a execução dasnonnas gerais de contabilidade e esta
tística fixadas peto CNSP para as Sociedades Seguradoras;

h) fiscalizar as operações das Sociedades Seguradoras, inclusive o
éxato cumpnmento deste Decreto-Iei, de outras leis pertinentes, dispo
sições regulamentares em geral, resoluções do CNSP e aplicar as pe
nalidades cabíveis;

. i) proceder à liquidação das Sociedades Seguradoras que tiverem
cassada a autorização para funcionar no: País;

j) organizar seuS serviços, elaborar e executar seu orçamento.

................................................................................................................... . , _ .

Art. 6° - Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena
será reduzida de um a dois terços, quando a colaboração espontânea
do agente levar ao esc\>,rp-;:mento de infrações penais e sua autoria. DECRETo-LEI NO 2.298 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986
.................................................: , .

DECRETO N° 1,54 DE 26 DE JUNHO DE 1991

PROMULGA A CONVENÇÃO CONTRA O
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS.

Art. 1° - A Convenção Contra o Tráfiço I1icito de Entorpecentes e
•Substâncias Psicotrópicas, apensa por cópia a este Decreto, será exe
çutada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.

DISPÕE SOBRE MERCADO DE TíTULOS E
VALORES'MOBu..IÁRlOS INCENTIVADOS.

Art. 10 - Compete à Comissão de Valores Mobiliários, sem prejuízo
de suas demais atribuições:

I - fiscalizar e disciplinar as sociedades beneficiárias de recursos
oriundos de incentivos fiscais para a aplicação em participações
societárias; .

fi • regulamentar a negociação e a intennediação de títulos e valores
mobiliários, emitidos pelas sociedades de que trata o item uterior•
.............................., .
..................................................................................................................-.
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SÚMULAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJU~çÁ

5UM:9 -A exigência da pris!b provisória. para apelar, nl<> ofende a
garantia constitucional da presunção de inocência.
.................................................................................................................
....................._ ~ .

Mensaaemn' 1.448, de 24 áe dezembxo de 1996, do Poder Ex."ueivo

7. f"malmente. em ~ de dezembro de 1995. em Conferencia MinisteriallObre a
-4vapm de Dinheitae 1nsqumenlQ dQ,ç~.. realizada eJll Bue~ Aires,.:o Brall firmou
DIc.IamçIo de PrincipiOl re1lliva 10 tema. inclusive quanto 11 lÍpifICaçlo do delito e soIiIe
.rep procezlll&Íl espec:ws.

a. . Portanto. o presente projeto se constitui na execuç&> baciOllll1 de compromis·
SOl intel1ll1Cionais usumidOl pelo Brasil. li começar Pela Convenç&> de Viena de 1988•

9. . . A primeira opçlo imposlll.ao legislador brasileiro no trato desta matbin diz
respeito li UenomiJulção lep!. nometI iuril. do tipo de ilícito em caUsa. Alguns pnlses
tlpllllll1l por uma desillUlÇl10 que leva em conr~ o resulllldo danção.

. 10. Cnracterizando-se a CondUlll pela rnmsrormação do dinheiro sujo em dinheiro
S«!hores Membros do Consraso N&ClOl1ll . limpo. pureceu·lhes lldequlldo o uso de vocábulo que denOlllSSC limpeza. A França e a

NoI termos do 1lti\lO 6 I da Constituiçlo federal. Submeto à elevada deIibcnçio de _ ' Bélgica adolllm a desianaç&> """chiMCIt' d'tup,,' e na ~esma linha lICgUCITIa Espanh:l
. VOIIU Excelincias, acompanhado de Exposiçio de Motivos dos senhores'MIlIistros de Estado da ("""4"0 d. dlMrol e POltUgal (btltJlqll.a...."to d. dl"II'I1OI.

ll11llça, da Fazenda. das Rdaç6es Exteriotes e da CIII Militar da i'reskWIÍé:ia da RapúbIica. o texto I I. Outro critério preferido é " da nlllUrem da nç&> praticada. paltindo-se do verbo
do projeto de lei que "O.iJpõe sobre OI crimes de "avagem~ ou ocultaçiD de~ diRitos e valores: referido no tipo. O. pllises de IIngua inglClll empregnm a expreSll&> ",""., {tlJIlfÚfÚlr. li

a prcvenc;io da UlilizaçIo do sistema~ro para os ilk:itOl previstos~ Lei; cria o ConoeIbo Alemanha designa" fato lipic" de tr.,..,,«h.: a •\rgenrina !li! refere a {tJWJIÚI ti. tlbum: a
Sufçll indicll " fato tipico de bhulchi••IlK' d'/UK'''' e u Illllia "" vale li" lenno riciclilf(io.

~Controle de Atividades Financeilll- COAF e di 0IlUU providências'. que lambém identilica u verbo cunstante du tipo e não pnlpriamenre u resulllldo du
:umpoltamenlO.

Brasdia. ~ 4 úe dezl!mb:ro de 1996.

~.. -~ \

---\~ ._...,

EXPOSIçAQ DE MOTIVOS N9 '692, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996•.

DOS 'SENHORES MINISTROS DE EST~O DA JUSTICA; DA FAZENDA; DAS
RELACOSS EX'l'ERIORES; E'DO SENHOR.MINISTRO CHEFE DA CASA MIL!
TAR DA !?RESI,?!NCIA DA: REPOBLICA .

Excelentlssimo Set\hor Presidente da ReplÍblica.

Submetemos lillpÍeciação d~ v.ossa Excelencill o anexo projetO de lei que
.:riminrJiza a lavaaem de dinheiro e a oci/ltaçã,? de bens. direitos' ou valetes que sejam
oriundos de dctetíninados crimes de esJÍéeial gravidade. Trat:l·se de mais uma contribuiç&>
leaisl..uva que se oferece no PaIs. visandó· ào combate sistelnlitico de 1I1gullll1S modalidades
mais freqllenr.es da crÍlilinalidade orpnizad4 em nívcl ttimsnacional.

. . • I ~

2. O Brasil ratifICOU. pelo Decreio.no. 154. de 26 de junho de 1991. a·...Co""'1If40
t:tHI/ra o Tráfico llfcilo d. EnlDrpec.II"s,de Subslâncias Psicorropicas". que havia sido
aprovatla em Viena em 20 de dezembro de f?88.

J. Aaludida Convenção dispõe: .

"Arl.. .3" C<I/Úl 111M c/as 'plUles JJDlarâ us
mtdiJus lU!c/!ssáriat 'PeiTa curacu!,í:.ar como lJdim., pf!lJi!í., ~M S~1I
direi/(} ilJ1t!rno. qua~diJ CiJmt!lid(J$ illlf!rnacirmalmt!ntl!: '

....................................................................................: .
'" iJti t'IJIU·CF.fl;l} (1;1 ti trllnwiorênciu de bens••• :

12. O ProjCto ora submetido li consideraç&> de Vossa Exce16ncia cOllSlJlll as
designações IiIfIIItrltll dI diJlh.iro e ·tH;tIlIafIio. as quais lambém slo preferidas pela
Alemrmha l..nchlli.m"KJ.

13. A exptCsslo "lllvasem de dinheiro" já esti consagrada no glosúrio das
ativicjades financeiras e na linguagem popular. em conseqüCncia de seu emptelO internacional
<_tu, fluuilritI!). Por outro lado. confonne o Ministro da Justiça teve oponunidade de
sustentar em reunião com seus coleJII de Ungua ponuguesa em Maputo <Moçambique), a
denominaçlo "bnurqlll!iJ1tI."ro". além de nlo estar inserida no contexto da lineuaaem fonnal
ou coloquial em nosso País. sugere li inferencia racista do vocábulo. motivando esléteis e
inopottUnas discussões.

140. Aoutra - mas n&> li última - "pçlo diz respeito li mnplitude da mrela.penal para
abarcar como crimes antecedentes não somente llqueles ligados ao nnrcotráfico. dOI quais li
lavagem de dinheiro constitui um dOI VIllOl comunicantes.

15. As primeiras leaislações a esse réspeito. elabotadas na esteiru da Convençlo de
Viena. circunscrevi",,! o ilícito penal da "laMg.", de dilÚlliro" li bens: direitos e valcxes à
conexio cem o tráfICO ilícito de subsdncias entorpecentes ou drops aflllS. GravitaVam.
assim. na órbita da ""'YptDfIID- as condutas relativas a bens. direitos e valores oriaU*iol
de. todos os demais l1lcilOl que nio fotllll l1S espécies típicas ligadas 10 nan:0IrátIc0. Eisa
onentaçio era compreensível. visto que os trafiCllrltes eram os navepd=s pioneiros l1CIIIS
mares dll delinqü!ncia tmnsnacional e OI fnllOl de suas conquisw n&> poderiam ser
considerados como objeto da teCepraçlo convenciOOl1I.

16. Adveio. entio. uma legislação de segunda geração para ampliar as hipóteses dÓs
iIlcilOl antecedentes e conexos. de que s&> exemplOlas vigentes na Alemanha. na Espanha e
em Portugal.

17. Outros sistemas. como o da Bélgicll. Fmnçll. Ilália. México. Suíca e Estadoa
Unidos da América do Nom. opwam por COllCClllr a "Iavagl!'" c/I! tjinMiro" a todo e
qualquer llicito precedente. A doutrilll1 intertll1C100ll1 considera a IClislllÇ&> desses pllises
como de terceira geração.

19. Ê celta que a "{al'tlgc1If ,/c di"htiro" constimi um conjunto de opellÇóes
""!l1ercillis ou linlltll:eims que procuram li incotpOmção na economia de cada pl\Ís. de modo
rransitório ou pennanenre. dos recursos. bens e serviços que ~~ralmenle .... ,. "'í.~ina" c c.,rá"
(·(Hft'J."iJ.'l ("1IfI Irll".',uc:dtmcs ti" mdCrtJ " mi,",} Irállt.'(} ilícito l/C: JrlJrlu... ·•• comO' () reconhece a
litellllura intcmllC,nnal ~m ~cl1ll e especialmente du América L:llilll1ICf. R'lul Pcila Cabrera.
Tmtallo de Dereeho I'enal . Trafico d~ drogas y 'avabu <le dineru. "uicione. Juridicas. Limll.
l'cRl. I\"~~I.

iiJti m:lli1ariiIJ IJII II ,'m:IJQrímcnm••• :

~. • '.' D.:slll (ol1lll>. e1ll1988. li BrolSU ,,~.umiu.·no'l~rmll' da ('unvenç'iO: compremi",",
<!c'lIireito inlel1l:lCional. r:tlilicado ~m 11)91. ,,~ lipilicur (lt!nuJlllcnl~ o ilícito praliclldo comh_. Ui~tu, (lU ,·ulore. llriund". do narcoir.illcll.

18. A oríenlllÇão do projeto pertila o pemlltimo de~ses movimehtOl.

"Os Gov.rrw.r:

~ Posteriormente. com a pll\Úcipação do Bruíi. a XXII Assembléia-Geral
da OEA. cm Bahamai. entre I&e 23 de maio de 1992. llprovou o ..R.guiam,"to Modtlo
.,obre ·D.firos de La...g.", Relilcionodos co", o Tráfico /({ciro d. Drogas e [)efitos

. COlIUOS:. elaborado pela Comisdo [nterameric:ma para o Controle do Abuso de Dro&II •
CICAD.

6.' . ·Em dezembro de 1994. Vossa Excel~ia. convidado pelo entlo Presidente
lUJn4r.Fmnco. pIlticipou da "Cúpula das Atniricas"• reunilo essa integrada pelOl Chefes
de Estado e de Governo dos PalIeS Americanos. no âmbito da OBA. relÚi2adaem MIami.
Foi firmado. entlo. um P1ll1lO de Açlo prevendo que:

20. Ainda em 29 de muço do cOlTCl1te ano. o Presidente da República Oriental
do Uruguai remeteu à Assembléia Gcral o projetO de lei pelo qual se modifICam. ampliam e
awalizam disposições do Decmo·lei nO 14.294. de 31 de outubro de 1974. que regula.
naquele país. li comen:ializaçlo e o uso de estupefacientes e estallelece medidas contra o
comércio ilícito de droJlI. Um dos pontos nucleares desse projeto é a tipificaçio dOI
chamados dI/Jlt)8 dlliI,abD y d,/Jlt)8 COtuzo. o nlaci6"odo. COtll ti t.",..

21. Embora o narcotráfico seja a fonte principal dl1l operações de Iavaaem de
dinheiro. nlo é n SUl IÍnica vettente. Existem Ql1tIos ilícitOl. llllIlbém de especial aravidadc.
que funcionam como circulos viciosos relativamente à lavagem de dinheiro e à ocultaÇão de

•., RatijicartIo a COIlV.1lÇt1o tÚU Naç6ts bens. dÍleitas e valores. S&> eles o terrorismo. o contrabando e o ttáfico de armas. munições
UnidaI sobra o Tráfico {fieiro de Enrorpecellre8 e SubstdJfcias.. ···· ou material destinado à sua produç&>. a extorslo mediante seqüestro. os crimes praticados
P8/eatrópicas d. ~98B:1! SaJICiDtIlIrilo ,'amo ifieito ptttal a· por oraanização crimillosa. contra a administração pública e contra o sistema financeiro
IawItr- dos "ttdi"""'DS gerados. por rodqr QS cri_s grtlV.s. nacío~. Algumas dessas categorias tfpic",. pela sua própria nlllUreza. pelas circunstlncias

:de stia execuç&> e por cameterízllrem fonnas evoluldas de uma delinqüência internacional
ou por manifestarem·se no panonuna das graves ofensas ao direito penal domt!sti!:o.
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compilem a v;asra gama da criminalidade dos respeitáveis. Em relação a 'esses tipos de
IUtoreS. a lavagem de dinheiro consti:ui não apenas a etapa de reprodução dos ciIcuilOS de
i1icitudes como também. e principalmente. um meio para conservar o status social de muitos
de seus agentes.

22. Assim. o projeto reserva o novo tipo penal a condutas relativas a bens.
diteitos ou valores oriundos. direta ou indiretamente. de crimes graves e com caracterlsticas
lransnacionais.

J'A!1i:mônio do ag~tC.de novos bens. direitos ou valores. como é o caso da sonegaçJo fJSCII.
Nesta. o núcleo do tipo constitui-se na conduta de deixar de satisfazer obrigação fiseaL NIo
há. em decorrência de sua prática. aumento de patrimÕl1io com a agregação de valcns
novos. Há. isto sim. manutenção de patrimônio existente em decorrência do não pagamento
de obrigação fiscal. Seria desarrazoado se o projeto viesse a incluir no novo tipo penal

lavagem de dinheiro - a compro. por quem não cumpriu obrieação fiscal. de tlrulos no
mercado tinanceiro É evidente que essa transação se constitui -na utilização de recursOs
próprios que não têm origem em um ilicito.

37. . No mais. adotou o projeto. quantô ao mínimo e ao máximo. a solução
utilizada na Argentina e em Portugal. .

38. Como condutas que devam ler o mesmo tratamento penal. o projetO
equipara ao tipo definido no caput do lUt. I" a conversão. a aquisição. a receptaÇão. a
!roCa. a negociação. a çíação ou a receptação em garantia. a guarda. o depósito. a
movimentaÇão e a mmsferencia de bens. diteitos ou' valores oriundos dos crimes
antecedentes elencados. com o objetivo de ocultar ou dissimular a sua utilização (an. I'.
§ \'. [elO.

36. Quanto à pena mínima lrrés ano.). é importante ter em consideração que.
segundo a doutrina penal. em interpre13ção dos arts. 59 e 61 do Código Penal. o juiz, na
aplicação da pena. parte do minimo legal para aumentá-'a em funç:lo das circunst!ncill5
judiciais e das causas especiais de aumento. Além da pena minima guardar cOlTelação com a
prevista nos· artS. 12 e 13 da Lei n' 6.368. de 21 de oUlubro de 1976. ljue dispile sobre li

repressão ao tráfico t1ícito de substàncias entorpecenles.

23. O projeto. desta forma. mantém sob a égide do ano 180 do Código Penal.
que define o crime úe receptação. as condutas que tenham por objeto a aquisição. o
recebimento ou a ocultaÇão. em proveito próprio ou alheio. de "cflisa que sabe ser produlo
d. crilfUl. ou influir (Jara que lerceiro. de boa-fé. a adquira. receba 011 ocu/le". Fica.
ponAnto. sob o comando desse dispositivo a grande variedade de ilícitos parasitários de
crimes contra o patrimÕl1io.

24. Sem esse critério de interpretação. li projeto estaria massificando a
criminalização para abranger uma intinidade de crimes como antecedenles do tipo de
lavagem ou de ocultaÇão. Assim. o autor do funo de pequeno valor estaria realizando um
dos tipos previstos no projetO se ocultasse o valor ou o convertesse em outrO bem. como a
compm de um relógio. porexemplo.

2S. AdOladã a designação para cunhar as novas espécies deliluosas. lorna-:;e
indispenllll'vel a elaboração de tipos de ilícito rundamcn13is e derivados 'lue atendam o
principio <la legalidade dos delilos e das penas. inserido na ("onsllluição lart. 5". XXXIX) e
no C&ligo Penal !:Irt. '''I.

3S. O projeto imputa ao novo.tipo pena de' reclusão de tres a dez anos e multa.

26. Com o objetivo de reduzir ao máximo as hipóteses dos tipos penais abenos.
o silterna positivo deve completar-se com o chamado princípio da taxatividade. A doutrina
esclarece que. enquanto o princípio da reserva legal se vincula às fontes do Diteito Penal. o
\)rincípio da taxalividade deve presidir a formulação técnica da lei penal. Indica o dever
imposto ao legislador de proceder. quando elabora a norma. de maneira precisa na
determinação dos tipos legais. a fim de se saber. l3Xativamente. o que é penalmente ilícito e
o que é penalmente admitido. (Cf. Fernando Mantovani. DirillO penale - Pane generale. ed.
Cedam. PAdua. 1979. p. 93 e s.,.

27. A expressão. no entanto. é utilizada como nOlllen ium da infração.
nominando o capítulo [ do projeto que contém a norma incriminadora básica e os tipos
equiparados.

28. O primeiro artigo do presente disegno di lelllle derme com a necessária
clarezn. indispensável ã segurança jurídica. a conduta mista (omissiva ou comissiva) de
lavagem de dinheiro ou de ocultação de bens. direitos e valore~. originários de crimes que
do objeto de repressão por meio de cooperação intemacional e de atividades internas do
PaIs.

.29. A redação dada ao caput do art. In responde li experiência e técnica
vitoriosu em direito compar3do. enconmmdo-se 131 tipificação na Alem .~ (§ 261 do
Çódigo Penal). na Bélgica (li 4" do art. 505 do Código Penal. introduzido por Lei de 17 de
julbode 1990). na Frnnça (an. 222-38 e 324-1 do Código Penal. redigidos .pela Lei n"
96-392 de 13 maio de 1996). no Méxíco lart. 400 bis do Código Penal. allerado em 13 de
maio de 1996). em Portugal (alínea b do item I do art. 2" do Decreto-Lei n" 325. de 2 de
dezembro de 1995) e na Sulça lart. 30S bis do Código Penal. introduzido por Lei de 23 d
março de 1990). dentte outros. Além do mais. o texto responde às n:~omendaçõe.

inll!macionais (aUnca jj da letrll b do art. 3" da Convenção de·Viena: e o n" 3 do ano 2" do"
Regulamento Modelo da C[CAD). I'

30. Quanto ao rol de crimes antecedentes. o narcotr:ílico lLei n" 6.368. de 21de
outubro de 1976). os crimes praticados por 9rganização .cnminosa. independentemente do
bem juridico atendido (Lei n" 9.034. de 3 de maio de 1995). o rerrorismo lan. 20 da Lei n"
7.170. de 14 de dezembro de 1983) e o contrabando nu tr:ífico de armas. munições ou'
material destinado à sua produção (art. 334 do C6digo Penal e art. 12 da Lei no 7.1?0. de
1983-). compõem as L-alegorias de infrações perseguidas pelos mais '<livérsos países. Trata-se
de implementar o clássico princípio da justiça penal universal. mediante tratados e
cnnvellç6es. como estrntégia úe uma Política Criminal mmsnacinnal.

31. Também a defesa do Estado. sob a perspectiva interna. justifica a
criminalização da lavagem de dinheiro como entidade tlpica aUtônoma.

32. 'Realmente. além da improbidade administrlltiva. como gênero de uma vasta
gama de i1icitudes praticarias pelo servidor. a ocultação ou a dissimulação do proveito
'auferido com o delíto contra a AdministraçãO Pública tCód. Penal. arts. 3[2 e segs.; Lei rf'
8.666. de 21 de junho de 1993) devem ser reprovadas como espécie de urna delinqüência
astucíosa. ainda que o infrator seja estranho aos quadros administrativos. Assim. o tráfico de
influência. a cOlIUpção atíva. o contrabando e o descaminho. por exemplo. podem e devem
ser reconhecidos como crimes antecedentes. para a caracterização do money launderlq.

33. Inclui-se nessas considerações a defesa de uma economia saudável. pelo
que os referidos delitos integram. como antecedentes do novo tipo penai. os crimes contrll.o
Sistema Financeiro Nacional (Lei n" 7.492. de 16 de junho de (986).

34. Observe-se que a lavagem de dinheiro tem como caracteristíca a introdução.
na economia. de bens. direitos ou valores oriundos de atividade ilicita e que representaram.
no momento de seu resultado. um aumento do património do agente. Por isso que o projetr

.nio .inclui. nos crimés antecedentes. aqueles delitos que niio representam agregação. ao

39. Todas essas condutas encontram-se previstas na legislação comparada como
equiparadas à lavagem de dinheiro. Assim na Alemanha (§ .261. 2 do Código Penal). na
Argentina (Lei n" 23.75711989). na Bélgica (art. SOS. nO I a 4 do Código Penal. com as
modificações da Lei de 7 de abril de 1995). oro Ponogal (art. 2·. alíneas a e c. do
Decreto-Lei n" 315. de 2 de dezembro de 19951. na França Iart. 222-38. do Código
Pe!,al. introduzido pela Lei n" 96.392. de 13 de mOIa de 1996\. na Itália (an. 648 bLs do
C6digo Penal. introduzirto pela Lei n" 328. de 9 de agosto de 1993). no México (an. 400
blll Código Penal. com as alterações de tteze de maio de 19961 e na Suíça (arts. 30S bis e
30S ler do Código Penal. introduzido pela Lei Federallle. 23 de março de 1990).

40. Equipara o projeto. ainda. ao crime de lavag~m de diplteiro a impotlllÇlo ou
exportação de bens com valores inexatos (an.- I'. § I·. Im. Nesta hipótese. como nas
anlIlriores. exige o projeto que a conduta descrita tenha como objetivo a ocullllÇlo ou a
diuimulação da utilização de bens. direitos 011 valóres oriundos dos referidos crimes
antecedentes. Exige o projeto. nesses casos. o dolo .direto•.admitindo o doia eventual
sarnenta para a hipótese do caput do artigo. . ,.

. I

~l. . O projeto. também crimi~íiza a utilizaçilo./-"a arivitfade ecollÔmica ""
j.ltlUtCtlra. de b~n.t. dlr«im.f ou \'alor~s que .fubl!. serem prnVl!.ni.nlt.f de qJUJlquer l/OS
cri~.• anlecedellles... " (art. I". § 2". 1). Neste caso. l!_mera u~ilização. sem ter por
objetiVO a ocultaÇão ou a dissimulação da origem dos bens. direitos ou valores. uma vez
que o agente saiba de tal 'origem. caracteriza a prática do ilícito. Tal hipólese o projeto
buscou no direíto francés (art. 324-1. 2' aUnea. introduzida pela Lei n"96-392. de 1996).

42. Considerado como um ilícito ljue envolve pessoas tisicas e juridicas de
múltiplas call1lldas. a punição da lavagem de dinheiro deve alcançar modalidades
especJ:Ús de colaboração delituosa.

43. \!sim sendo. a responsabiliJade penal de quem p"1!Ícipa de gtupo.
associação ou de escritório que sabe organizado para fim de ocultação ou dissimulação de
bens. direitos ou valores é urna conseqüência narural da regra de incidência do an. 29 do
Código Penal e do princípio da culpabilidade. que se extrai da dignidade da pessoa
humana (CF an. I·. In) e da vedação da ~ponsabilidadeobjetiva (CP. arts. 18 e [91.

44. Trata-se. no caso. de uma forma especial de concorrência que pennitirá a
imputaçio tfpica mesmo que o sujeito ativo não esteja práticando os alOS caracrrlslicos
da lavagem ou de ocultação descritos pelo captJt do art. I· e do respectivo g. 1°. Nos
temI05 do presente dJaeino di leqe. responde com as mesmas petllIlI reservadas para a
conduta de lavar dinheiro (to Iaunder money) ou de ocultação de bens. diteitos e vakxa,
quem "participa consciente e dolosamente do grupo. associação ou escritório de pessoas
que se dedicam a essas condutas puniveis.

.4S. A inclusão dessa fOnDa especial de concorrência encontra precedentes no
diteito comparado e nas recomendações internacionais lBélgica. art. 3" da Lei de janeiro
de 1993 e an. 42. 3· do Cód. Penal; introduzido pela'Lei de abril de 1995; Espanha. an.
I·. 2. da Lei de 19 de dezembro dé 1993; França. art. 222-38 do Cod. Penal; Portugal. an.
2". [. a. do Decteto-Lei n" 315. de 2 de dezembro de 1995: o an. 3°. I. c. iv. da
Conven~ de Viena; e art. 2°. 4. do Regulamento Modelo da CICAD). l'

46. O projeto. por esta forma. abrange toda a gama de co]ldutas cOIll beIts.
diteilOS ou valoes oriundos dos crimes antecedentes enunciados. ' I
47. Em primeiro lugar. inclui todas e quaisquer ações. sejam elas quais f""'m.
que obtenham. como resultado. a ocul~ão ou a dissimulação da "II/%lureza. origlm.
InctJlização. dispasiçã". mnvimelllação ;111 propriedade de bens. direirns nu ·va/ore,.
"rluiuin,., direla nu illdirelamellle.....: .• dos crimes elencpdos (capOl do an. 1"\.
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~, Em segundo lugar. inclui OUllllS ações que tentuun por objelivo a ocultaÇio
ou '1 dissimulaçAo embora não tenham obtido esse resultado. Assim. "illcorr~ na .Ms.....
JHttIS q...m. partJ ocultar ou dissimular " utili<ação c/e beM. c/ir~ito.r ou valDr~s

prawllÍ~"tlt.rde qualquer dos cri_s a"t~cede"t~srejerid,.r ne,rte artillo: (I) os co"".ru
em ativos lídto.r: til) O,r adquire. recebe. troca. /le!focia. dá tlU rt:c~be em garD1ltÍD.
IIM1U'da. te. em depósito. movime/lta ou transJere: (llll imporia ou ~.tpnrla beM COlll

\'l""'~., ;nIfXtJto.,".

~. ' Em t':lCeiro luglU'• .oslllo. abrangIdos p<:lo projeto duas ouUllS condutas
ie!ciV:ltl\cO:

aI a utilização. na atividade econômica ou financeira. de bens.
direitos ou valores que sabe serem provenientes dos crimes anrecedentes previstos no
projeto:

b) a participação em "grupo. associação ou ~scritório t~ndo

cClllMcinulllO d~ q... sua atividtUÚ principal ou s"cundária i dirigida" para o fun de
lavar bens. direitos ou valores provenientes dos referidos crimes an!CCCdenlCS.

50. Portanto. o núcleo das condutas elencadas consiste (a) no fato de ocultar ou
dissimular. utilizar ou participar e (b) no objetivo de ocultar ou dissimular.

51. Na esteira de coibir a prática desse ilícito e considerando a necessidade de
combater o crime organizado. o Projeto determina o aumento "t/" um a dois t~rços. s" °
crim~ é comelido d" forma habilual ou por intermédio de orllani~Jlçãocrimirwsa" (an.
' •. § 4"1. ' •

indiciariamente. a autoria: Tal ressalva se toma óbvia diante dos pro!ressos técnicos e
hullUlllos da criminalidade violenm ou astuciosa. m:ixime quanto á atomiz:u;ão da autoria
~m f:u:e da descentl:lliwç:lo dus condutas execUllvas.

61. Observe-se. no enmnto. que a surieic!ncia dos indícios relativos ao crime
anrecertente está a autorizar tão-sOf'lente a denúncia. devendo ser outro o componamento
em relação a evenma! juízo condenatório.

62. As modalidades de lavagem de dinheiro ou ocullação descr;w no projeto
~ punidas. ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime básico (ar!. 2".
§ 1"1. A regm eslá em harmonia com o sistema do Código Penal. especificamente quanto
à punibilidade da receplllÇão. mesmo quando ignorada a autoria ou isento de sanção pcna1
o responsável pelo crime de que proveio a coisa (art. ISO. § 2">. Tanto, a receplaÇio como
a lavagem e a ocultação can.cterizp.m modalidades autônomas de aproVeitamento de. um
delito anterior. cuja reação penal deve ser. por isso mesmo. independente do resultado do
outro processo.

63. O projeto veda expressamente a suspensão do processo em caso do nio
comparecimento do réu cilada por edital. como prevc! o arr. 366 do Código de Processo
Pcna1 com a redação dada pela Lei li' 9.271. de 17 de abril de 1996 (arr. 2". § 2"). TllIIa
se de medida de Política Criminal diante da incompatibilidade material existente enlIll os
~jeli~os desse novo diploma e a macrocriminalidade representada pela lavasem de
dinheiro ou ocullllÇão de bens. direitos e valores oriundos de crimes de especial
gmvidade. A suspensão do P!Ócesso constituiri;;. um pltmio para os delinqiicntes UlUtos e
afommados e um obstáculo à dcscobena, de uma grande variedade de illcilOS que se
delcnvolvem em pareeria com a lavagem ou a ocultação.

53. Essa orienmção de Política Criminal. consubstanciada no dlrelto pnmllll.
já é consagrada em nosso sistema positivo (art. 25. § 2", da Lei nU 7.492. de 16 de junho
de 1986. que define os crimes contta o sistema tinanceiro. nacional: parágrafo único do
art. 8" da Lei nU 8.072. de 25 de julho de 1990. que dispõe sobre os crimes hediondos:
parágrafo único do art. 16 da L:i n" 8.137. <1e 27 de dezembro de 1990. que define os
crimes contra a ordem tributária. econômica e contta as rel:ICões de consumo: e o art. 6u

da L:i n" 9.034. <1e 3 tle maio de 1995. que dispõe sllbre m~ios'opel:lCionais relativos ás
ações praticadas por organiz:u;ões criminosas). - '

52. Estimulando a prática da colaboração espontânea por pane dos agenlCS do 64... . A exec~ção provis~ e. imediata da sentença de ~ondenação (an. 3">, com
~I~l~. o projeto reduz sensivelmente a pena e. conforme o caso concreto. admite o~ , ..• a iJ1d.i~nsavel ~?t.lVação que Jusufill.ue .essa forma de pn~ ~aule~•• alellde ~
JudiCial ou a substituição por pe'la restritiva de direito. quando o co-autor ou partlcipe pecuhan~es de thClmde.e de seu especlal.llpo de a~~r: Como e cuna~•.aJU~la
prestar esclarecimentos aptos li apuração das infrações penais e de sua autoria ou à t!m-se onentado ?~ sentido ~e que a. pr,tsão provlsona. em su~. vunas modalidades
localização dos bens. direitos ou valores a eles diremmente relacionados (arr. I', § 5"). (flagrante: temporana. prevenllva. pronuncia ou sentença condenatonaJ. não atenta contnl

o principIO coostitucional da presunção de incec!ncia. conforme a SOmula n" 9 do
.Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo. a condição imposta ao éondenado de se
recolher li prisão para poder apelar. quando for imposta pena privativa de IiberrUlde em
regime fechado ou semi-aberto. c! um corolário lógico de tal orier.mção. E tal exigCncill
nlo é tlispensada mesmo em se trotando de réu primário e de bons antecedentes. Foi essa
a orienmção do legislador quanto aos crimes COOllll o siStema financeiro nacional (Lei n"
7.492. de 1986) e contnl os pralicados por organiz:u;ão criminosa {Lei n" 9.034. de 199~}.

que. no caso. são delilos antecedentes ao ora lralado. !'lll caso. a regl:l especial revoga a
~gra geral prevism no :lrt. 594 do C'xligo de Processo Penal.

54. A chamada do co-léu ou a indicação do lilCal onde eSleja o produto da
lavagem ou da ocultaçiio. independentemente de cont'ígurarem atitudes de =pendimento
do autor. co-autor ou partícipe. constituem brechas na organiZllÇão criminosa que devem
ser enfrenmdas não somenle pelos órgãos estaláis Cllmo tambem por forças sociais
externas. A infidelidade criminal constitui a violação de um dos deveres elemenmres da
IlrganiZllÇão criminosa. A quebra da al'ecclio Klll:ietatiS - 11 rompimento da olllcrtà- ~

um_dos fatos positi-:o"' p<\ra o combate mais vigoroso cllntra certos tipos de infratores: Um
,islema legal modemlJ não pode ignol:lr esse fcnómcnll. mas. all revelSO. deve eXlrair dele
C)~ dividendos favornveis à comunidade ele pessoas honestas.

53. . Por outro lado. o dispositivo. na hipótese de redução da pena.' determina
ex~ressamente que o seu cumprimento devem iniciar-se pelo regime abeno (an. I·, § 5").
EVita-se. assim. o regime fechado para o colabol:ldor. pois importaria em sua
convivc!ncia. na galeria das prisões. com aqueles a quem tenha denunciado.

56. Providencia indispensável para' a eficácia da lei propoSla ! a regm
estabelecida pelo inciso II do arr. 2°. declarando a aUlOnom'ia do processo e do julgamento
entre o crime anrecedente ou básico e o crime de lavagem de dinheiro. que, de reslO.
atende ás recomendações intemacl?nais (art. 2°.6. do Regulamento Modelo da CICAO).

57. Com efello. a separação de processos é justificável não somente à luz do
disposto no an. 80 do Código de Processo Penal. quando alude a "outro motivo
re/e"anr,," que o juiz repute conveniente para a separação. A proposm om em exame vai
mais longe. Determina ~ obrigatoriedade da separação'e ~SSent;l em dois aspectoS
essenciais: o primeiro, de caráter instrumental. visto que o procedímento relativo ao
iIIcito anrecedente poderá esl81' - as mais das vezes - ,ubmetido a jurisdição pena1 de
?~n:o país: e o segundo. de natureza material. diz. respeito às exigc!ncias de segurança e
JustIça que são frustradas pelas práticas domésticas ou lrnnsnacionais de determinados
crimes cuja gravidade e reiteração constituem desatios ao estado contemporáneo.

58. . A propósito da separação. Orecente Código de Processo Penal PQ[lUguês a
admile, entre oullllS lllJlÓteses. quando a conexão "puder "pr~St:ntar um grav~ risco
{HJra a pr~lellSão puniliva do Estado" (arr. 30. I. b).

59. " Fiel aos princípios processuais garantidos pela Conslituição e a legislação'
ordinária. o projeto não poderia induzir a situações que implicassem a absoluta aUlOl1Dmia
entre o crime básico e a lavagem ou oculmção de seu "roduto. '

, 60. Trata-se de uma relação de caUKa e deito gue deve ,er equacionnda por
meio tle fórmula processual que.~ villbilízamlo ü eficácia da incrimil)llÇãO do ilícito
posterior. exija razoável" base de materialidJde do ilícito anterior. Segue-se daí a
necessidade de a denúncia pelo delito de ocultação ou dissimulação de bens. direilos ou
,valores ser instrUida com "illdicios .'tljicicnrcs c/a exi,flênffa do crime allt"Ced~nl~" (§ I"
do art. 2"1. Tais indícios podem restringir:,;e à materialidade d.: qualquer ,dos fatos
puníveis referidos pelo l'llPUt do art. I". 'em a necessidade de se aponllU'. meimo que

6~. A busca e ap~ensão e II seqüeslro de bens do indiciado ou d,~unciatlo pela
infração penal éonstit.uem um dos eficientes meios ti.: prevenção e repressão penal. além

de garantirem os interesses da I.:nião e da vítinia da infração quanto ao ressarcimento
civil do dano.

66. Na orientação do projeto. tais mediclas cautelares se justificam para muíto
além das hipóteses rotineiras já previslas pelo sistema processual em vigor. Sendo asun.
al~ de ampliar o p= para o inicio da ação penal. o projeto inverte o ônus da prova
relativamente à licimde <le bens. direitos ou valores que tenham sido objeto da busca c
apreensão ou do seqüestro (art. ,4"1. Essa invenão encontnl-se previsla na Convençio de
Viena (arr. 5". ri'-7) e>foi 'objeto de previsão no direito argentino (an. 25. Lei 23.737/89).

67. Observe-se q"e essa inversão do õnus da prova cireunscreve-se. à apreendo
OU ao seqUestro dos bens: direitos ou valores. Não se estende ela ao perditncnlO dos
mesmos. que somente se dará com a condenação (art. 7". n. Na medida. em que fouc
exigida. para só a a~nsão ou o seqüestro. a prova da origem ilfcilll dos bens. direitos
ou valores. estariam inviabilizadas as providc!~cias. em face da virtual impossibilidade.
nessa fase. de tal prova.

68. Relevanle modificação c! introduzida na sistemática do procediJl"mto de
restituição das coisas apreendidaS ou seqüestradas e que é regulado pelos arts. 118 a 124
do Código de Processo Penal. O projeto exige a presença pessoal do .ICUSlldo para lei'
andamenro o seu pedido de restituiç&l (art. 4". § 3"). NIo imporm a forma da prerenslo.
se exercida por meio dc simples req~mento nos autos do inquerito ou da açIo penal. OU
motIiante o ajuizamento de mllldado de segurança. ação cautelar ou de OU\la natureza.
Trata-se de coodiçã~,indispensável para, Oconhecimento do pedido.

69. A convivc!nclil funcion:ll'" entre os investipdores do fato funlvel e 3S
auloridades (policial ou, judícian que ,!irigem o procedimento constitui exiFncia-

i~fastávelpara a c~rrela apu'ração da verd'ade material e a satisfação de outros princlpios
e mteresses do processo penal.

70. Comungando de tal ~enmção e na linha lraçada pela L:i n" 9.034. de 1995
(art. 2". 11), o projelO admite expressamenre e até recomenda uma providencia de bom
senso. conhecida como ação controlada: qualÍdo o cumprimento imediato da ordem de
prisão dep'cssoas ou da apreensão ou seqüestro tle bens puder comprometer as
~n~st~gaçõcs" o juiz poder.! suspender tais medidas tart. 'I". ~ 4"). Os requisitos para 10.1
m";UlUVa si10 expressamenre fixados de modo a não oferecer risco para a administração
tia JUstlça penal e para os demais inreresses sociais.

71. No arienal tias medidas anridelituais. a perda de bens. direitos e valores
com repercussão económica e ~ proibição para determinadas atlvidades relacionadas com
o falo,delitull.<ll apa'recem como um dos efeitos s<lCiais da condenacão e um poderoso
agente de prevenção de novos ilícitos (C6digo Penal. ano 90. lI). Adotando esta
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orientação. o projeto estabel""e a perda patrimonial.em favor da União. dos bens. direitos
e valores oriundos das atividades criminosas referidas no ano 1· e no seu § I· (ar!. "'.1).
72. Também como efeito da condenação é prevista a interdição do exen:fcio de
cargo ou função pdblica de qualquer natureza. bem como a de diretor. membro de
conselho de administração ou g~cia de pessoa juridica condenado por qualquer dos
iIIcitos previstos no projeto e pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada
(an. 7". m. Em obséquio ao princípio constitucional da presunção de inocmcia. a
interdição somente poderá ser imposta após o trânsito em julgado da sentença
condenatória.

73..' Fixadas as bases do regime penal e processual penal do combate aos crimes
de lavagem de dinheiro. o projeto. na sua segunda pane. volta·se para a definição do
regime administrntivo de combate a esses crimes.

74. Nesse sentido. estabelece o projeto. em suas linhas gerais. medidas de
catiter preventivo. com o objetivo de inibir e dificultar a utilização de setores da
atividade econômica como via para a prática de operações de lavagem de dinheiro.

75. Destarte. cuida o projeto. a panir do ar!. 'i'. do regime administiativo de
combate à lavagem de dinheiro.

76. Com vistaS à instituição de medidas que facilitar:1o os procedimentos
investigatórios. são detinidos pelo projeto os sujeitos e suas respectivas obrigações. as
sanções pelo não cumprimento dessas obrigações. as atribuições dos órglos
governamentais liscalizadores e a estrUtura e competência lia Conselho de Combate a
Ãtividades Financeiras lIlcitas . COAF. órgão com a especilica função lie investigar as
suspeitas da prática de operações de lavagem l1e dinheiro. . •.

77. Como se sabe. entre a prática da atividade i1icita e o usufrulo dos r""ursos
dela originados. há a n""essidade lie que seja realizada uma série de operações
financeiras e comerciais com o fito de dar a esses recursos uma aparência de valores
obtidos licitamente. Portanto. o móvel principal de todo o procedimento de lavagem de
dinheiro será encobrir. de qualquer forma. a origem i1icita desses recursos e apagar 05

vestígios que permitam às autoridades ptiblic:is descobrir cssa origem.

7S. Para. ~lc:J!lçar esse .objetiv!l. no entanto. é inevllável o uànsito. desses
récurSos pelos seto"'s regulares da atividadc económica. :,cja na tase dc .encobnmento.
,eja nu fase de aproveimmento. quando eles são tr:mslormados em. ativos. das maIS
variadas espêcies. para que possam ser usufruidos pelos autores das pr-.itlcas dehtu?sas.

79 (\,mo as \lruanizacôcs .... nmmnsils. l..':\ped:llmenlé aqueJ:Js tledic:Jdas ao
tiáfico ilegai de entorpe;entes ~ de armas. fece'?em ~ormal~~nre P':,!,,~nas e médias
somas em dinheiro. pela realização de inúmeras e sucessIvas at1Vldades llictta!. a lavagem
desses valores requer. periodicamente. a prática de um sem·ndmero de o~ões
tinanceiras e comerciais. Ademais. a própria manutenção dessa estrUtura cnrmnosa

.requer igualmente a realização de um outro ndmero de operações daquela espécie.. , .
80. Nessas situações. os recursos qué são girados'diariamente por essas
atividades delituosas estão à llUI1-gem da fei e servem 'exatamente para realimentar a
miquina criminosa. .

81. Logo. o projeto. tendo presente o fato de que a lavagem de dinheiro é o
complemento de toda prática delituosa e de que essa aperação só é possível com o
trânsito desses recursos pelos setores regulares da economia, estrUtura um resime
administrl1tivo de combate a essa operação ilícita. cujos pilares de susrenlllÇão podem ser
resumidos em dois:

a) fixação de procedimentos que dificultem o encobrimento da origem
dos recursos e facilitem o trl1balho de investigação:

b) criação de um órgio especializado paza investigar a pdIIca de
operaÇões de lavagem. f

82. A idéia de compartilhamento de responsallilidade entre o EsIado e os
set"DeS da atividade econômica utilizados paza a lávagem de dinheiro enconll'll um
fundamento teórico e outro prático.

S3. O fundamento teórico para essa divisão de tarefas parte do principio de que
a responsabilidade pelo combate dos crimes de lavagem não deve licllr restrita tIo-só aos
órBios do Estado. mas também deve envolver toda a sociedade. tendo em vista o
potencial deseslllbilizador dos crimes que se utilizam com ÍIIaior vigor dos processos de
lavagem. Assim. como cenas setores da economia são utilizados corno via para a prática
do crime de lavagem de dinheiro. o que 'lenba por cOIl\AIlIilllll' as atividades lícita!
desenvolvidaS por esses setores. e. por cons,eguinte. afetando a credibilidade e a
eltllbilidade desses selares. nada mais l<ígico 1)0. que 1'azeIi com que lISSUmam Onus e
responsabilidades no combate de uma atividade delituosa 'lu!' 115 atinge di~lamente. De
testo. lal panicipação fortalecerá a imagem desses iluloreS perante a comunidade em que
t1esenvolvam as suas atividades. _ _ 1

M4. De f,uo. lima cumunldade urgaóizada subre u primadó du Direito não !CU

clllldMa Cllm qualquer pr.ilÍL'a deliluosa. c:lmndll implicilO ". dever imputado a todos de
panicipar e de clllablllllr nll cumbate ,,' prátic,,~ pur ela repudiadas c '1ue. Se não
comtJlida.~. acabar:io pur 1I11plodir n rccldo sncral. p.:'a cU/TOsãll d". aliccrces da vida em
coletividade.

as. Essa idéia de co·panicipação no combate às atividacÍes. ilícitas esti.
Inclusive. consagrada no ano 144 da Constituição Federal. que deixa claro que a secu
nnça pública é um dever do Estado. mas também é um direito e uma
teIpOIISabilidade de todos. ~o mesmo sentido e de forma mais espe<:ifica. já no qde
_ ao Sbtema Financeiro Nacional. o ano 192 do texto constitucional estabelece
que ele deverá ser "estruturado de jor11UJ I...) a servir aos interesses da co/e/ivilÚUÚ".

116. Ao lado disso. há razões de ordem pritica que justificam esse
computilbamenlo. na medida em que esses setores. pela proximidade com os seus
clientes. ditpõe de maiores condições para diferenciar operações licitas de operações
iJlcitas.

g7. Rasalte-se. ainda. '1ue o simples estabelecimento de um resime
administrativo ele combate aos crimes de lavagem. com a panicipação direta dos setores
quer normalmente são utilizados nesse processo. constitui um importante fator de inibiçlo
da utilizaç&l desses setores na lavagem de dinheiro.

SI. Nessa altura. cabe pór em relevo o imponant~ papel que o. Sístemn
Financeiro Nacional terá no combate à lavagem de dinheiro.

89. . Como o curso da moeda. modemamente. é realizado quue que
exclu~ivamente pelos sistemas financeiros de cada pais. as openlÇões de lavaaem. num
ou noutro momento. passarão pelos referidos sistemas. Considerando os modernos
avanços das lelecomunicações. o processo de inlegração. de globalização das economias
e de interligação dos sistemas linanceiros mundiais. vcrifica·se que as trIIIJfCRncias
financeiras. não só dentro do território nllCional. como especialmente entre países. estão
extremamente facilitadas. A modernização do sistema. ao permitir tr:I1l5feRncias
tinanceiras internacionais inst:llltãneas. notadamente aquelas direcionadas para pantbos
liscais e banc:irios. acaba dificult:llldo a persecução. o descobrimento e a apreensão dos
capitais procedentes de atividades delituo.as e. conseqüentemente. aumenta a efic:lcia da
lavagem de dinheiro. Por tudo isso. cslá eVidente o impolIlll.te papel - involuntário.
reglstre·se - que o sistema tinancello desempenba e desempenhará - se não se envolver
no combale a essas atividades delituosas - na consolidação de uma inddstrla de lavallem
de dinheiro no Pais. o que certamente repercutirá negativamente perante toda a .ociedade
b~ileira e i!!ternacional. -

90. . Bem verdade que. apesar da proeminência do sistema linanceiro no
processo de 1ava!l.em. outros setores da economia também são utilizados; Para o combate
à Ial/agem de dinheiro. ponanto. é n...,es~ário que o regime administrativo atinja lambém
setores llUtroS da economia que. no curso ,Ie suas operaçôes regulares. movimentam
consider:iveis snmnx· d~ dinheiro. S,j tlssim .1 ~tic:icia do cumbate :1 Invagem ~cr:i

olimizadod.

91. Por isso que o artigo 9". ao defmir as pessoas jurldicas sujeitaS ao regime
administrativo. procura abarcar não só as instiruições frnanceir:lS (bancos.
financeiras. distribuidoras ue títulos mobiliârios. sociedades creditícias etc... l. como
wnbém todas aquelas instituições que. por terem como atividade principal (lU acessória.
o giro de médias e glandes quantidades de dinheiro. Podem ser utilizadas como ~anais
pua a lavagem de dinheiro. em virtude do que o projeto abrange também as enndados
seguradoras. de capitalização. distribuidoras de prêmios. administradoras de canões de
crédito e de ctédenciamento. ele.

92.' Abrange, aínda. o projetO as pessoas jurídicas que operem no ramo
irnobiliúio. assim como aquelas que. também físicas. comercializem jóias. pedras e
metais preciosos. objetos de arte e antigüidades (an. 9". X e xn. Quanto a estaS. a
autoridade competente disciplinará aquelas que estão sujeitaS às regras da lei. evitando
se. anim. uma banalização da fiscalização (an. 14. § l"l.

93. Fixados os sujeitos. nos ms. 10 e 11 o projeto cuida de estabel""er as suas
obrigações.

-94. No an. lO. são defmidos os procedimentos que os sujeitos obrigados
dev~ adoIar para que não sejam utilizados para tins de lavagem de dinheiro.
ClpeCificamente no que se refere :i identificação plena de todos os seus cliente.!. :i
lIlIll1IlenÇio de um cadastro de clientes atualizado (inciso I) e o registro de todas as
DpefIÇOes que superarem determinado limite fixado pelas autoridades adminisrrativas
competentes (inciso 11).

95. • Com essas medidas. dificulta-se o encobrimento da origem .ilícita. na
~ld,a em que elas propiciarão registros fidedignos que serno fundamel1lais ·às
investigações euo rastreamento do percurso dos recursos objeto de lavagem.

96. '. Tais medidas encontrl1m-se por .toda a legislação comparada. o que
demonstra a absoluta nece.sidade de sua inclusão 00 direito brasileiro. Veja••e. por
exemplo. a Bélgicatart. 4!' da Lei de II janeiro de 1993). a Espanha (art. 3". n" I da Lei
n" 19/93. regulamentado pelo an. 3" do Real Decreto 92.5195); PortUgal (an. 3", n· I do
Oecreto-Lei nO 313. de 15 setembro de 1993). CICAD (ali. 10 do Regulamento Modelo)
e a Comunidade Européia !item 12 das"Les Quaramos Recommendations").

97. Como medida assecuratória da elicácia dos procedimentos investigatórios.
C) § Z' do alliso 10 determina que os cadastros e os registros acima aludidos sejam
c~lldos por um prazo minimo de cinco anos. podendo ser ampliado pelas
;lutondade. cllmpetentes. cuntado a pUllir do encermmento-lia coma ou da conclusão da
lransação. pois nem'sempre as operaçõe. seráo realizadas por clienles permanentes dos
~ujeitM obrigados.
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98. No inciso [fi do migo lO. b projeto. estabelece o dever dos sujeilOS
obripdos de atelIdtrem as requisições de informações do COAF. órgAo criado pelo ano
14do projerO. Nisso. o projeto lOlIIIl o cuidado de submeter essas requisições ao crivo do
Jlldicitrio. o que evitará injusúficlldas e indevidas inlrllll1issões estatais na intimidade dos
clienla; De resto. o projeto nio se adenn na quesmo do sigilo bancário. que é objeto de

• ttmmemo.em IdllitlS;io cQlDplemenllll', " '

99. JI. o an. lI. inciso I. estabelece que os sujeilOS obrigados "dispelUlJ1'iID
np«iol Qtmçiio às o~rQçiks q"'. nos tCI7/fOS de illStnlçiks elJlQ/UZiÚls dos QUlOridDdu
competc"tu. ptJSSQJtJ colIStitllir-sc em sirios i1UÜcios dos crimes previstos" no projeto ou
~e_ft~w-_. .
100. O § I" do mesmo an., 11 dermnina às autoridades compelelltes, nas
ÍtIIlnIÇõeS menciooadas pelo inciso 1. a elaboraçio de uma "rclllÇão ~ oputJÇiks ql/e.

por suas carocterí.nicllS. /lO que se rt!frre as partes e"volvidos. ,·a/oru. fOrtfIIJ de
remizaçdo. imrrl/menrps milizados. ali pela ,tillra de fundamenro' ecmwlmico 0lI legaS.
ptJSSQJtJ co"figurar" a prática dos delitos previslOs no projeto.

101. Estabelece. ainda. o projelO que "tl$ pessoas referidos no llrt. 9" (11)
dncriID comllfticar. no prar.o de vi",e c qlUltl'o horas. às oI/raridades c~telltU (b) a
proposta OI/ a realização" de tais mmsações.

102. Tais regras fomos buscar na experi!ncia internacional. onde hf. previJilcI
dessa nawreza. neeessárias''para a prevençio e repressio dos delitos previslOl no projeto.
Veja-se a Bélgica (an. 8" da Lei de 11 janeiro de 1993), a Espanha (an. 3', n" 2, da Lei'
19(93). Portugal (an. S". nO I. do Decrefo..Lei nO 31311993), Suiça (an. 305, ter.. 2. do
CM. Penal. redaçno da Lei de dezoito de marco de1994). a CQlDunidade Européia (itens
15 e 28 das "Quar:ante Recommendations") e aCICAD (an. 13 do RelJUlameDlO ModeIol.

l03. Algumas legislações. como a porruguesa de 1993 cDecrefo..Lei 313),
opcaram por derenninar o dever de abslellçno Cart. 11) lUl execução de "qlllJÚlll/er
OjHroçiJes que fu1ltÚllÚJme",e smpeite;" estar rdaciolllldas cmn a prdtica dJJ cri_'·.

104. No entanto. entendemos que a soluçl\p. mais adequada aos princlpias que
infonnam o projeto se constitui no dever de comunicação. UIt\ll upetaç40. embora
CODSllIllle do elenco elaborado pejas autoridades competentes. pode' ser absoIuraniente
le&ftima e não se constituir na pnitica dos ilícitos previstos no ProjelO. Cabe às
aulOridades proceder à necessária investigação e devendo lei instituir o dever de n:1o
realização da mesma pm'lue meramente suspeita.

105. COll'ro " t:1lta de dados mais precis"s no lIIomento da realização das
operações poderia deixar de fora um grande número de operações. prevê. ainda o projeto
(art. 11. li) o dever de comunicação. '""" pra:.t. de \'inr. c '1"arm ""ru.•. lis aI/raridades
competentes. de (01 rodàs as rrallSações'" objeto do regi5llO previsto no inciso ndo IR.
10. "que ultrapassem limite fiTado. para esse fim. pela mesma autor.idade" .

I06. A partir desse critério objetivo. fecha-se o cerco em relaçio àquelu
operações q~e e~entuaJmente não tenham sido comunicadas e penoite-se. inclusive. que
se possam ldennficar oscilações de movimentaçno fUllllCeira significativas num dado
momenlO em ~erta regiia. Nisso. o projelO toma o cuidado de dermninar que tm1ldplu
operações realizadas por uma pessoa lisica 0\1 jurídica. seus entes ligados. em um mb
calendário. com u~ meslt\ll pessoa. conglomerado ou g!U\lO, e que uluapusem o limite
flllalio ' pela aUlOndade competente, sejam considerlldas de forma asIutinada (an.
10,§3"l.

107. 1510 se justifica. porquanto um dos expedientes utilizados no processo de
lavagem é justamente a realização. de foram pulverizada. de inúmeras operações
envolvendo pequenas quantias (ver'CICAD. Regulamento Modelo. art. 12. n" 4).

108. •~ o sujeito estiver submetido à fiscalizaçno de algum órgio, a comunicaçJo
deveni ser dtngJda a esse órgão. Em caso contrário. ao COAF (migo li, § 3">.

109. Esclareça-se que o projeto, ao se referir a "autoridodu ~ompet_". esli
remetendo a matéria às legislações específicas que dispõem sobre a regu1amclnalçlo e
fiscalizaçia das pessoas mencionadas no an. 9": .

110. Assim. para as pessoas que operam no sistema financeiro a "tIlIIOritItltk
c~tente" • o Banco Central do Brasil (Lei nO 4.595 de 31 de dezembro de 19M, an.
8". VIU e IX), para as que operam com Valores mobiliàrios. como as boIau, é a
Comissno de Valo= Mobiliàrios - CVM (Lei n" 6.385 de 1 de dezembro iIe 1976.
a~. sO.m e V. art. g> e li: Decreto·Lei n" 2.298 de 21 de novçmbro de 1986), e. para 1IS
enndades que operam no sistema de seguro e capitalização. a Superinrendblcia de
S~guros Privados - SUSEP (DecrelOoLei n" 73 de 21 de novembro de 1966. art. 36: Lei nO
6.'135 de 15 de julho de 1977. art. 9").

I i J. Obviamente. todos essas comunicações seriam ineficazes para fins de
investigação. se delas os clientes tomassem conhecimento. Sendo assim. a parte fitlll! do
inciso li do art. 11 deixa claro que os sujeitos obrigadas devemo "ubster·se de t/lI1'
c:iincia UiI$ di~lt/es de tal L'omunic:ufr'âtJ" u:amntindo a contidencinlidade das

,lDvdlÍgações delas decorrentes (Comumdade Europc;ia. n" 17 da "'Quaranrc
Recommendalions"'l.

112. O § '1' do migo li. como fonna de viabilizar as comunicações pelac
sujeitos obripdos. estabelece que as comunicações das operações SU~peilU. \quando
rnlizadas de boa-fé. não daria margem à respoosabilizaçio Civil ou administrativa do
sujeito obrigado. de ~1!s controladores. dos seus adminisll'adores e dos seus emprepdos.

113. Eue dispositivo. cOrno se ,v!. afasta impedimentos di onIém Icpl ou
contrlllUal relativos à manutençio do sigilo dessas operações.

-o' '\

114. A .exiJência de boa-fé CODJUbstaneia a preocupaçio de que nio sejam
rnlizadas comunicações infundadas. que submetam os clientes a um procedimemo
inveslipl6rIo delnecessário. "

115. Tal f6nnula. poIque nec:essf.ria:, enconlll1-se na Jesislaçlo comparada
(Be11ica. an. 20. Lei de 11 de janeiro de 1993. e Espanha. an. JP da Lei 19193), como
tamb6m nas recomendações inremaciOlllis (OCAD. an. 134 da Reguianiemn Mddelo. e
Comunidade Européia. item 16. das "'Quaratlte Recommendations"'),

116. No Cap\mlo vm. o ProjelO cuida de defmir o reatme slUldoDador para o
nio cumprimento. pelac sujeilOS obrigados. das obrigações previstas nos~. lO e 11. '

117. A responsabilidade administrativa cllllSljtui um caplmlo indistfem'vel para
o SUCCIIO da lei ora-projetada. Com efeito. desde muito tetn\lO as est\IdoI:e ttaba1hoÍ
cIllIlinadoI ao combate da criminalidade dos respeitf.veis. ém úeu corno doi il!cíllll de
COIItIabUIdo e contra a adrninisrraçlio póblicL pOr exemplo. V!m proponcip a maicX',
imenlçio entre o Direito Penal e o Direito Adminillll1tivo Penal, consíderJdo .este ramo
sob a penpectiva da punição das infrações adminlslllltivu. como medidas de PoIltica
Criminal para a prevenção de delilOS.

118. Assim. no att. 12. adotando-se um cril6rio de progressividade e
propcrciooalidllde. prevê o projeto as sanções de adVctténcill. multa pecuniária.
illlbilitaçl\O temponlria e cassação da autorização para opera9ão ou funcionamento.

119. A adverténcia. nos teimas do art. 12. § i", '!leri aplicada nos ClllOl de
inqularidades em relaç40 às inslrUÇõcs ellpedidas pelllS autoridades competentes pQr;I o
cumprimetllO do disposlO no alt. 10. incisos I e 11. qlle versam sobre o cadaslro e a
idcnlitlcaçl\o dos clientes (inciso li e <I registro das opetações,Cil)Ciso 11). .

120.. No caso de aplicação de multa. <I projeto faculta 'ús 8UlOl'i<Illd$ COltlpellCIIlCS

11 apIicaçilo da multa fixa de até RS 200.000.00 CdUUl!IOS mil reaisI ou variável. de um
porcento lIlé o dobro do valor da operação. ou até duzentos por cento.cjp lucro obtidO 011

qIIe,lftSUmivelm'ente seria obtido pela re:ilização da operação. ' '; ,

121. Essa sanção seni aplicada aos sujeito. ll~rigadOS. 4uando ~sres. por
nqliFncia <lU dolo. deixarem de sanar. no prazo que lhes for fixado. :t. inqylllridades
objeto de adverrencia Iart. 120 § 2". a): naci realizarem a 'ident1flCaçio óu o leIiIIro
previsloI n~ incisos [ e II do m. 10: não atenderem. dentro do p;am fiUdo. 1IS
llIqU!tições do COAF ou deixarem de fazer as comunicações du opençõés s1!JPCitas As
aucoridades competentes (m. 12. § 2". di. '

122. O riIor dos valores da multa procura inibir .a participaç,lo dói· sujáitol
ollripdoI em ~ões de lavagem de dinheiro. sendo cootrabalaDceado pelaexi~
de que haja pelo meIIQS neglig!ncia dos sujeilOS obripdos para que etIa;WlÇio .s,ja
Ipiicada. •

123 A inabilitação temporária~ aplicada para infrações gra~ qUlll/O ao
CIIÍIIpiIIIeIIl du obrigações iltlpOlW _ Sujeitos obripdoI e no cuo de niIIcidIacia
eIpeCffica em infraçi5el pl.ltlidu COI1I muha (UI. 12. § 3'). Jh çUIIÇIo de amcriaçIo •
--.. para OI ClIIOI de reineidblcia espeçfr\C& em infraç6es jlUIIicIIf COlII a
inIbIlllJÇIo temporária. '.

124. Todas as sanções COllStllltes do projeto, noI _'doI am.,'l2. aplIt. e
14. li", sedo apliclll1u pelOl óclIOS e entidades 1000u..-iI fisc:alizadola c (lIIo
COAF. qIIIndo se lI'lIIar de sujeital nio submelidoI a neIIbuma &Ulllridade. deYIndo o
procedimeIIfo para apIicaçio deIIu UDÇões ser rqulado por decrcIo, onde NdO
-.uradofo contraditórioea ampla defeaa (an. 13). .

125. Eue regíme sanciCllllldor é já conhecido pelo direito brasileiro, sendo
similar ao contido na Lei n" 4.595 de 1%4, que regulamenta o sistema fmanceiro
(an. 44).

126. No caplmlo IX. o projeto cuida de ~strumrar o Conselho de Controle de
Atividades Financeiras - COAF. Criado no âmbilO do Ministério da Fazenda (an. 14).
Esse Conselho leni a incumbencia de. além de aplicar penas adrninislllllÍvas, disciplinar.
receber. examinar. identiticar e investigar as ocotréncias suspeitas da p!lÍtica de lavagem
de dinheiro. sem prejulzo da competência'dos demais órgnos te entidades govemamenlllis
envolvidas nesse combllle. '

127. Como visto acima. o regime adminislIl1tivo [em como ponto crucial a
rea\izaçno. pelos sujeitos obrigados. de registro te de comunicações de opetllÇÕeS que
excedam detennlDado valor. além de comunicações eventuais e periódicllS de operações
suspeitas de consubstanciarem a prátíca de lavasem de dinheiro. Isso. indubitavelmente,
implicará um númerê elevadíssimo de informações sobre operações financeiras e
comerciais. realizadas nos mais diversos pontos do Pais e no exterior. Para que essas
informações desencontradas e isol:ldlls sejam transformadas em evid!ncias da pn\tica do
crime,de lavagem ~e dinheim. há a necessidade d~ que lhes sep dado um tratamento
adequado. s~ja pelo cruzamento dessas informac;(les. ""p pelo trabalho de natureza
estatística. Para tanto. ,er:i.imprescindível uma estrutura administrativa ~specializada.

familiari%ada com os insttumentos do mercado financeiro e comen:ial do PaIs e
intemacionrd. para que. de posse dessas informações possa extrair evid!ncias e provas da
prf.tica dos crimes de lavagem de dinheiro. sem falar que. muitas vezes, a celeridade das
investigações será uma peça fundamenml para o desbaratamento de uma empresa
criminosa.



Outubro de 1997 DIÁRIO. DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 24 33883

128. Obviamente. para o bom desempenho de" suas funções investigativas. o
COAF terá que contar com. além das informações que lhe são fornecidas. outras que
sejam necessárias para a comprovação ou não da prática de lavagem de dinheiro. Nesse
sentido. o projeto esrabelece. conforme já mencionado e nos tennos do ano 10. m. que o
COAF poderá requisirar informações d.os sujeitos obrigados. desde que autorizado pelo
Poder Judiciário.

eficiente instrumento na lUla contta as modalidades mais audaciosas dq crime orp,nizado
e de SlIU iIlcitas conexões.

Respeitosamente.

129. Se. ao fim e ao cabo de suas investigações. o COAF concluir pela exist6ncia
de crimes previstos no projeto ou de fundados indícios de sua prática. ou de qualquer
outro iIlcito. deverá ele comunicar às autoridade. competentes' para a instauração dos
procedimentos cabíveis (art. 15).

130. Nos termos do § 2· do' an.·-14,·o.COAF. além de seu caráter de órgio
investigativo. terá um caráter de coordenador das atividades governamentais de combate 11
lavagem de dinheiro, devendo para ranto propor mecanismos de cooperação e de troca de .
informações que viabilizem ações rápidas e eficienies no combáte dessa atividade
delituosa.

/:
A. I,{.. ,.. .1\."1=0-.' / Ministro da Justi:a

~z..
ÇJZ FELIP,.t,LAMPREÍA

Ministro de Estado iIlis Relaçlles Exteriores

7-;--I-~

PEDàOMALAN
, Minisao de Estado da FjlZenda

ALBERTO MENDES CARDOSO
Ministro Chefe da Casa MUltar da

Presidancia da Repdblica

131. rtca claro. portanto. que ao COAF caberá analisar operações financeiras e
,comerciais dos mais diversos tipos e esrrumras. ,endo que o evidenciamento de uma
opet'lIÇão de lavagem de dinheiro na maior parte das vezes exigirá o exame de complexas
esttumras negociais. requerendo conhecimentos teórícM e práticos não só sobre
procedimentos de investigação. como também sobre operações tinanceiras e comerciais.
NlIda mais lógico. pois. que o cOlpO funcional desse órgão seja composto por servidores
de reputação ilibada e reconhecida competência. de órgãos e entidades governamentais
que sejam responsáveis pela !iscali:zação dessas operações e que. de ulll'l·fonna· ou de
outra. estejam ligados aos setores envolvidos no combate à prática de lavagem de
dinheiro: Disto. resultará o caráter multidisciplinar desse órgão e que. cermmente. será
um fator de celeridade na condução de suas funções.

132. Esse €'onselho ,egue a linha .los .imilares cncontradiços no direito,
compal:ldo. A..im na Argentina. cum a "Comisión Mixta de CiJntrol de laloperatorias
re1JlcÍDltfllla.. COlt ellavado de diltern doi narcUlraJico": na Espanha. com a "Colflúión
de Provoneián dtl Branqueo de Capitale.• e In/raeeion•.• Monetárias": na França, com
" "Traillmen, du R.nsti/:n.mentl't.1etio!, Con"e I••• Cireuits /o'inanciers Clandestins

• Trncfin": e. nos Estados Unidos da América. com o "Finnneitú Crimes Enforcemeni
Networlc· FinCEN".

, 133. O dlleplo dllege contêm regras necessariamente minuciosas acerca dC
SilU&ÇÕN e intemsJes que gravillll1l no universo dos delitos antecedentes e das mllltiplllS
alividades relativas à inddsttin e ao comên:io da lavagem de dinheiro.

134. OI bens. direilOJ ou valores oriundos de crimes praticados no estrangeiro
(UI. 8"): as peuou jurídicas com especiais deveres de conaole na prevençJo e represdo
doi iUcilOJ (m. !l"l: a identificação dos clientes e manutenção de registros (art. 10) e a
comunícaçlo de operaçÕN financeiras Iart. 11) constíwem capíwlos de um repenório de
objetos em tomo doi quais devem movimentar-se os operadores do Direito e do Processo
Penal e lllInbém do Direito Administrativo Penal.

135. A e\aborução deste texto iniciou-se com um anteprojeto produzido por
pupo tl!cnim sob a cOllt'llellaçl1o da Casa Civil. Após isso. o trsbalho passou para a égide
do Minislé:io da Justiça. tendo sido elnborado por professores e têcnicos sob a direçio do
NIpClCfivo Mlnisll'D. '

136. ~ de chepr ao presente estágio. tivemos oportunidade de discutir a
lIlIlIéria com órab e especilllutas estrangeiros (SlIlça. Inglaterra e Estados Unidos da
Ammcal.

137. Divulpmos o textO então produzido. na fonna de Anteprojeto no Diúio
OfIciai da Unilo de 5 de julho de 1996. Utili:zamo-nos. também. de divulgação via "holfll
"",11" do Mlnistêrio da Justiça junto 11 IntemeL mdo para receber críticas e sugestões
visando ao seu aprimoramento.

138. Foram Malizadas. paralelamente. reuniões para discussão do tema. com a
pceMtIÇ& do Mlnistto da Justiça e' de representante da ProcurBdoria-Geral da Fazenda
l'/ICÍOIllI1. FOI'llIlI ouvidos. em São P:lulo. em cinco reuniões nutõnomas. a FedeJ3ção das
IndIIstrias de SAo \';Iqlo • FlESP. a Federação Brasileira de Bancos· FEBRABAN. as
BoI.. de Valores c: Mercantil Je Futuros. a Associação Brasileira de Bancos
lmemacionais • ABBI. c: a Associação Brasileira de Bancos Comerciais e Múltiplos. Em
NalaI houve reuniAo com 115 Presidentes dus Federações da Agriculwlll. Comérl:io e
Indl1Jlria doi Estados do Rio Olllllde do l'/one. Pernambuco. PUI'lIiba e CelII'á. Em Belo
HoriZllClte. a reuniilo foi organi:zada pela Fedemção de lnddstria de Minas Gerais 
FIEMO. linde compareceram magistrados e advogados. Foi re:llízada reunião no Rio de
Janeiro com a"inFedemç:io de Indl1slria. () ilnteprojeto t"i exposto e discutido em
_)io da Comissão de Consriluição e Justiça e Redação da C:imara dos Deputados.

139. TocIu as contribuições foram analisadas pel~ Ministro da Justiça, pelos
represenl&llteJ da Procuradoria·Geral da Fazenda Nacionai e Ban::o Centrsl do Brasil e
muitas delas estio íneorporadas na redação ora apresentada.

liAe é o projeto. Senhor Presidente. que submetemos à alta consideração de
'fOlIa SxceMncia. na convicção de que.;uma vez convertido em lei. seja mais um

AmXO Á EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS DO MlNISTÊRIO DA JUsnÇA'
.N"DEII

,I. sra_do,-. ou ela Iltu11çioq~~ proridlDCiu:

~~.pnnlclhducoatlcluDO."'.d'O"'IIIl~~:

J..u..-.._i_.._JI<OIlOÍIIGI:

L" "I
~e-"

I"

I .,
..~-....-

AviJO n' 1.833 • SlJPARlC. Civil.

BlUili.. 24 de dezeinbro de 1996.

Seobor Primeiro Secrelàrio.

EncominIlo ..... Secmaria Menugem do ExcelemiJsimo Senbor Presidente da
Ropúblic:a rütiva • projeto de lei quo "DiJpclo sobre os cririJos dê "10_" 0\1 ocu/Iaçfo de beos.

direitos e val~; a. prevençio da utilização do sistema fiJWJCeiro para O) i1iciros prew!tot nesta lei;
cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras .. COAF'e dioutm providl!nciu".

Atenciosamente.

c=s: 6 ..~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Est3do Chefe da Casa CiVIl

da Pmid<nci. d. República

.\ SUA f.:'(celbtcia o Senhor
l)epucado Wilson ClllllPOS
Primeir.o Secretario Ih Câmara do!; Ocpulado$
nRASIUA-DF
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PROJETO DE·LÉI N° 2.794,.DE 1997'
(Do Sr. Lima Netto)

Inclua";,;e no Código Penal Brasileiro, onde ··couber,. puniçlo, lIIl
dobro, para dirig~tes de empresae. (reapons'veis ativa ou
PaJIsivaoaente)1 que ae envolvalÍl ea oparaçOes irragularu de
lavagea de dinheiro, det:inidaa cO*> legalisaçao de. ,recuraos
provenientea de operaçOes eriJIinosall.

(APENaS-SE AO PROJETO DE LEI NR.2.688, DB 1996)

o Congresso Nacional Decreta:

Art..... O Diretor de empresa qUe participar de
esquema de legalizaçao de recursos obtidos criminalmente - lavagem de
dinheiro - fica sujlrito às penas, em dobro, refere1líelJ'ao crime que deu
origem aos reçursos.

Parairafo Único: A puniç1lo setá aplicada por
envolvimento ativo ou passivo do dirigente, entendendo-se como
envolvimento passivo a aceitaçllo. das recúIBOS sem 'áS invemgtlçõe&
minimas necessárias para se aferir a origem dos fundos:' .

Justificativa

As atividades cnmmosas nQS grandes centros,
movimentam quantias elevadas de recursos,. qUe precisam passar. pelo .
processo de lavagem. .

. . Se este PI"- de lavagem puder ser impedido ou
dificul~, o cbmbate ao narcotrifico, ãs grandes fraudes e à conupçao,
flClrà lIlIl.!l fàcil.. ou lIleJI06 dificiL

., As instituições que fnem a lavagem destes --..
nio tem sido respotlSObilizadas por isso, e (em tomado wna atitude c&noda
~ lucrar .com a ilperaçio, fechando "" olhos para origem dos reclllJOO. Se
~ tar dificultadc pela penalízoçio dos dimores envolvidos, o combate ao
cnme terà melhor resultado. '. .

SaJadMC~'~.j.S de ~v de 1997.

-.J:1 ,-],~
Deputado.Lima Netto

COMISSÃO DE DEFESA NACIo.j\;AL

I • RELATÓRIO

O projeto de' (ei em epígrafe. do Deputado José Fottunati.
estabelece nonnas que visam a reprimir O ingresso' jll) sistema financeiro. com vistas li
sua legalização. de dinJleiro oriundo de ati, idades iÚcitas. Os dispositi\"o~ do proj~lo:

disciplinam a prestação de informações pelas instituições financeiras: definem as
caraclerislicas das operações que devem ser consideradas snspeitas de itTegularidades:
e. tipificam crimes e estabelecem multa pelo dcscumprimemo das suas normas.

Em sua justificati\a. o nobre Parlamentar esclarece que o
"presente projeto de lei tem o escopo de coneretizar medidas recOln~ndadas pela
"Convenção das Nações Unidas comra o tráfico IIícíto de· entorpecemes e de
Substáncias Psicotrópicas". apro"ado em Viena. em 20 de dezembro de 1988.

notadamente no que tange ao fenómeno conhecido como "Iavagem de dinheiro":'.
Conclui afinnando que o projeto em apreciação pode ser medida de real progresso para
aca1Jar com a impunidade que grassa no setor financeiro. "onde bilhões de dólares
obtidos como comraprestação de crimes sórdidos passam. quase com a cllmplacéncia
da sociedade. a fazer parte do mercado:'

Cabe a e&la Comissão de Defe,a :>;acional analisar o merito da
proposição nos tennos do ano 32. \ .. do Regimcnlo hllerno da Climara dos Depulados.

fi - VOTO DO RELATOR

Rcstringe-se oc~ ~eroático da Comissio à análise do mérito
do projeto no que conceme às suas contribuições e repercussões na área da segurança

I' pública. Portanto. MO nos deteremos em avaliar nenhum aspecto qnanto a sigilo

bancário, ínviolabílídade da vida privada de correntistas de instituições financeiras ou
indisponibilidade de bens sem processo judicial.

No que conceme à segurança pública, em especial ao combate
ao crime organizado, nenhuma ressalva há em relaçlo ao texto do projeto que pretende
introduzir no ordenamento juridico nacional medidas hoje já adotadas em vários países
da Europa e nos Estados Unidos e que vêm se mostrando altamente eficazes.

A monitoraçio das transações bancárias, com a utilização dos
=ursos infonnatizados das instituições financeiras para a obtenção de dados.
coostituir-se-á, certamente, em fonte valiosa para o planejamento das operações
policiais, possibílítando aos órgios de segurança pública condições para a
identificação e represslo às redes criminosas.

Se algum reparo devesse ser feito, ela se localizaria na
opetaeionalização dos controles das transações. Como a matéria esti mais afeta à
dinâmica de funcionamento das instituições financeiras e o projeto ainda será avaliado
pela Comissio de Finanças e Tributação, temos a certeza de que esta douta Comissão
está mai~ apta para corrigir eventuais distorções que a proposição apresente 'em relaçio
ao tema.

Em face do exposto, voto pela aprova"lo. deste Projeto de Lei
nO 1.370, de 1995.

~àC~:;

Relator ..

11I. PARECER DA COMISSÃO

. . A Comissão de Defesa Nacional, em. reunião
ord~njria r~al~zada hoje, opinou, contra o voto do Deputado
AntOnio Feijao, pala aprovaç~o do Projeto de Lei n~ 1.370/95 nos
termos do parecer do Relator. '

Estiveram pre~entes os Senhores Deputados.

Elias Murad Presidente, AntOnio Feijão
Francisco Rodrigues e Paulo Delgado Vice-Presidentes MOisê~
Lipnik, Ary Kara, Jair Bolsonaro, Vilmar Rocha. Marquinh~ Chedid
José Genoíno, Luciano Pizzatto, Elton Rohnelt, Valdenor Guedes'
Abelardo Lu!?ion, Aldo Rebelo, Maria Valadão, Rogério Silva'
S'rgio Carne~ro e Ricardo Izar. I

Sala da Comissão, em 21 de agosto de 1996.

-ú;.. ( /
;/ti4I.~

DeP~tad~r~Ll~{MuaAo

'" presidente
/

; "
EXPOSIÇÃO DO DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO

o Projeto de Lei n° 1.370, de 1995. de autoria do nobre Deputado
JlKé Fonunati, objetiva impedir o ingresso no sistema financeiro de dinheiro oriundo de
atividades ilícitas.

o mérito do Projeto, do ponto de vista do campo temático des1a
Comissão é indiscutível, uma vez que pretende acabar com a impunidede que grassa no
setor financeiro em termos das grandes quantidades de dinheiro obtidas como
contntprestação de crimes sórdidos e que passam, sem nenhuma dificuldede, a tiIzer parte
domereado.

Analisando, contudo, detidamente os diversos dispositivos que
compõem o Projeto, temos alguns pontos a objetar quanto à possíbilidade de se

estabelecer uma eficaz operacíonalízaçio de alguns desses dispositivos.
Inicialmente, com referencía ao art. I". consideramos que há falta

de definiçio sobre a pessoa que irà receber a infonnaçAo, poís o tenno~_é
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muito vllgo. Além disso, a falta de definição de um montante mínimo de refer!ncia, bem

como o poder de escolha do responsável pela informaçilo, resultaria em um número muito

grande de informações sem importância e na ocultaçilo de fatos que possam ser
considerados como trnnSMilo suspeita.

Quanto ao art. 1°, § J0, temos a considerar que os esquemas de
lavagem de dinheiro podem ser feitos atrnvés de qualquer atividade econômica. Assim,

fica dificil sustentar a limitaçilo da abrangência apenas às entidades mencionadas. Desse

modo, ou se manteria a exigência apenas às instituições financeiras ou se a estenderia a
todos os demais agentes financeiros.

No que toca ao arl. 3°, § 2°, julgamos ser muito dificil
implementar essa prática de cruzar informações sem a designação de uma entidade que
coordene esses trabalhos, quanto mais se nilo houver punição prevista pelo seu
descumpimento.

Os termos indlcios de irregularidade e fundada dúvida, no ano so,
poderão ensejar variadas arbitrnriedades cometidas com respaldo nesse dispositivo. Há

que se preservar, também, questões ligadas aos direitos individuais previstos na
Constituição.

Vale ainda ressaltar que a Resolução n° 1.946, de 29 de julho de.
1992, do Conselho Monetario Nacional, já estabelece que as instituições participllÍltes do

Sistema Financeiro esmo obrigadas a i!kntificar as pessoas responsáveis por pagamentos

ou recebimentos, em espécie, quando os valores superem a dez mil dólares americanos.
Por outro lado, as autoridades tributarias da União e dos Estados

estão, já, autorizadas a solicitar às instituições financeiras informações necessárias à.
instrução de processos legalmente instaurados. Ademais, as autoridades judiciais,

também, quando julgam oportuno, solicitam informações aos bancos, que estão obrigados
a atendê-Ias.

Finalmente, consideramos que o Projeto, em geral, da forma como

está escrito, transforma as instituições financeiras e outras pessoas jurldicas em

denunciadores dos seus próprios clientes, a partir de suspeitas que podeJ'ãD. revelar-se

infundadas, gerando prejuízos no relacionamento e, até mesmo, ações indenizatórias por

danos morais.
Assim sendo, ao submetermos á apreciação dos membros da

Comissão de Defesa Nacional o nosso voto, esclarecemos que, pelos motivos expostos, '
_ .. contririo ao voto do Relator e, assim, pl'Opomoo • rejeiçio do presente Projeto.

Sala da Comissão, em 'i3 de maio de 1996,

De~
COMISSÃO DE FINANCAS E TRIBUTAÇÃO

1- RELATÓRIO

O Projeto de Lei em epigrafe estabelece a obrigatoriedade de que
instituições financeiras, incorporadoras, construtoras, imobiliárias, entidades sem fins

luerativos,. casas lotéricas e casas de bingo, prestem informações cadastrais de seus
clientes às autoridades policiais, fiscais ou judiciais, todas vez que sejam realizadas

transações suspeitas, qualquer que seja seu valor.

As informações serilo enviadas por intermédio do presidente,
diretores e administrndores da pessoas juridicas, conjuntamente.

Ter-se-iam como suspeitas as transações em que o montante de

dinheiro movimentado, a declaração de Sllli orillem ou a incompatibilidalk com a situaçilo

hnancelra e profissional do aplicador ensejem dúvidas sobre a licitude desses recursos,

bem como revelem mudança radical de situação financeira, em desacordo com suas
ocupações ou em curto espaço de tempo.

O Projeto toma igualmente obrigalóda a exigência, por parte das

instituições já mencionadas, de declaração por escrito de origem dos recursos, sempre que

forem realizadas trnnsações de valor igual ou superior a RS 10.000,00 (dez mil reais)

Se.iam mantidos registros cronológicos dessas transações, a serem exibidos às autoridadl:s
mediante requisição.

Havendo indlcios de irregularidades nas transações, ou fundadas
dúvidas sobre a origem do dinheiro ou dos bens transacionados, ojuiz poderá, de oficio ou

a requerimento do Ministério Público ou das autoridades fiscais e policiais, determinar a

indisponibilidade dos mesmos, mediante depósito judicial, os quais reverterão ao Poder
Público caso o interessado nilo consiga provar sua origem lícita.

Finalmente, o Projeto estabelece penalidades de advertência,
multa e dissolução com liquidação, para as pessoas juridicas responsáveis pelo

descumprimento da lei, hipótese em que os respectivos preSIdentes, diretores,

administradores e funcionários nu· prepostos que colaborarem com a realização de

transações suspeitas responderilo por crime sujeito à pena de três a cinco anos de reclusão.

O Projeto foi aprovado na Comissão de Defesa Nacional, no que
canceme aos aspectos de segurança pública.

Compete á Comissão de Finanças e Tributação opinar sobre o
mérito e a adequaçilo financeira e orçamentária da Proposição, que não recebeu emendas
na presente fase de tramitação.

D· VOTO DO RELATOR

O presente Projeto de Lei obriga instituições financeiras,

incorporadoras, construtoras, imobiliárias, entidades sem fins lucrativos, cllsaS lotéricas e

de bingo, a enviar às autoridades policiais. fiscais ou judiciais, informações sobre

transações suspeitas realizadas com sua clientela, qualquer que seja o seu valor, e manter

sob registro declaração de origem de recursos firmada pelos clientes em todas as

ppemções de valorigual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Projeto define como suspeitas as transações em que o montante

do dinheiro movimentado, a declaração de sua origem, a im:ompatibilidàile com a

situação financeira c profissional dos aplicanores ou a radical mudança de situação

financeira ensejem dúvidas sobre a licitude desses re(\ursos.

Se as instituições a que se dirige a lei falharem na identificaçilo

das operações suspeitas e no envio das respectivas informações às. autoridades, ou

deixarem de manter registros cronológicos com declaração de 'origem dos recl'fSO'l naj
operações de valor superior a RS 10.000,00 (dez mil reais), estarão suj~itas a penas de

advertência; multa de uma a dez vezes o valor das operações ou <100. bens transacionados;

multa de vinte a cinquenta vezes o valor das operações ou dos bens transacionados;

dissolução e liquidação da pessoa juridica. Os Presidentes, diretores, administradores,

funcionários e prepostos da instituição que infringirem as normas da lei esw-~o sujeitos á

pena de 3 a 5 anos de reclusão.

Finalmente, havendo indicios de irreÍlularidade em trnnsações

comerciais ou bancárias, ou fundadas dúvidas quanto á origem do dinhei~o ou dos bens

transacionados, o juiz, de oficio ou a requerimento das autoridades fiscais ou policiais, ou

do Ministerio Público, poderá determinar o depósito judicial dos dinheiro ou bens, que

reverterão ao Poder Público caso o seu titular nilo logre provar sua origem licita, em ação

judici~1 pràpri.a.
Não obstante reconheçamos os nobres propósitos da proposição

em apreço, entendemos que os instrumentos adotados para atingi-los são excessivamente

fortes, e ineficientes ao mesmo tempo. Na hipótese de aprovação do presente projeto de

lei, passaremos a viver uma situação de suspeita e desconfiança permanente no meio

social, que muito colaboiará para deteriorar as relações em sociedade e pouco ajudará

para comba'er a chamada lavagem de dinheiro prov;niente de atividades iIlcitas.

Em primeiro ligar, a conceituação de operação suspeita é vaga e

imprecisa, já que é praticamente impossivel J'3I!I as instituições a que se dirige a lei

avaliar precisamente a situação financeira e profissional das pessoas com quem celebram

negócios. E tal é a gravidade das penas a que estariam sujeitas tais instituições e seus

dirigentes que passariamos a viver em um clima de quase histeria, com tais instituições
exigindo uma série enorme de informações dos clientes, praticamente desvendando tÓda

sua vida pessoal, a fim de se protegerem. Como o Projeto não define parâmetro de valor

para as transações ditas SL .peitas, e exige declaração de origem para qualquer tmnsaÇ"
de valor supenor a dez mtl reais, seja em cheque ou dinheIro, o cidadão oasffi!Í, a

vivenciar cotidianamente os efeitos da lei, passando a se sentir como objeto COIISI.1Dt~ do

investigação.
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o Projeto inverte o princípio da presunção de ínocência, passando

todos a serem tratados como suspeitos, até demonstração em contIário. E na hipótese da

autoridade entender pela suspeíção de determinada operação financeira ou transação

comercial, os respectivos valores e bens poderão ter sua indisponibilidade decretada, até

que O seu titular faça prova de sua origem licita, sob pena de seu perdimento para o Poder

Público.
Em última análise, o projeto transforma ínstituíções comerciais

em organismos de ínvestigação do estado, e todos os cidadãos em suspeitos em potencial,

tudo a pretexto de evitar o ingresso no sistema financeiro de dinheiro oriundo de

atividades ilícitas, o que não faz. O generalismo e o amplo espectro de operações

abrangidas pela norma, silo incompatíveis com o objetivo a que se propõe, jã que de tão

nwnerosas, será muito dificil selecionar dentre as operações registradas aquelas que

efetívamente revelem alguma atividade suspeita.

A luta contra a lavagem de dinheiro passa pela identificação de

grandes operações financeiras, e operações envolvendo wn montante anormalmente alto

de dinheiro vivo, para as quais jã estilo atentas as autoridades, em panicular o Banco

Central do Brasil e a Receita Federal, que já têm instrumentos para isto. Instrwnento

imprescindível, por outro lado, no combate á lavagem de dinheiro e ás atividades ilicitas

envolvendo b'l'andes somas, seria dotar o Ministério Público de mecanismos mais &géis de

quebra de sigilo bancàrio, com o que poderia realizar seu trabalho com eficiência.

Em hannonia com as razões anterionnente t=xpedidas, nosso

pooicionamento é contrário á aprovação do Projeto de Lci, que, de outro lado, não possui

qualquer implicação de natureza financeira ou orçamentária pública.

Por todo o exposto, opinamos pcla rejeição do Projeto de Lei nO

1.370, de 1995, do qual não cabe á Comissão realizar exame de adequação financeira e

orçamenmria.

11I • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributaç:;", ero: 'eunião ordinária realizada hoje,

opinou, pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da

despesa pública, não cabendo pronunciamento quanto à adequaçâô' flnan~eira e

orçamentária e:no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nO 1.370/95, contra o voto do

Deputado Vânia dos Santos, nos termos do parecer do relatbr. Deput2,90 Augusto

Viveiros.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly, Presidente;

Anivaldo Vale e Adelson Salvador, Vice-Presidentes; João Carlos Bacelar, Júlio César,

Luiz Braga, Manoel Castro, Osório Adriano, Rogério Silva, Saulo Queiroz, Edinho Bez,

Gonzaga Mola, Hermes Parcianello, Max Rosenmann, Pedro Novais, Arnaldo Madeira,

Fernando Torres, Firmo de Castro, Roberto Brant, Veda Crusius, Fernando Ribas Carli,

Talvane Albuquerque, Vânia dos Santos, Ari Magalhães•• Delfim NeUo, FeUer Júnior,

Júlio Redecker, Osmar Leitão, Sérgio Naya, Silvio Torres, Eujáciõ SimÕes, José Carlos

Aleluia, Antonio do Valle, Maria Elvira e Augusto Carvalho.
'j

Sala da Comissão, em 19 de março de 1997

~/f!i/~
Deputado LUIZ CJ\f(LOS HAULY

Pltlsidente

PROJETO DE LEI

N~ 1.568-E, DE 1991

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9 1.56B-C, DE
1991, que "dispõe sobre a concessão de desconto nos va-

lores dos ingressos em espetáculos culturais e artis
ticos para pessoas idosas ou portadoras de deficiência
fisica"; tendo pareceres: da Comissão de Seguridade So
cial e Família, pela aprovação, contra os votos dos Srs.
Carlos Magno, Elcione Barbalho, Rita Camata, Célia Men
des e Jofran Frejat; e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redacão, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa.

(PROJETO DE LEI N9 1.568-D, DE 1991, A QUE SE REFEREM OS
PARECERES)

SUMÁRIO

-Substitutivo do Senado Federal

11 • Na Comlsslio de Segurldade Social e Famllia:
- parecer do relator
- parecer da Comlsslio

11I - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
- parecer do relator
- parecer da Comisslio

o CONGRESSO NACIONAL decreta;

Art.' la - 05 aposentados maiores 4e sessenta e cinco
anos e os portadores ~e deficiência fisica terão desconto de

50\ (cinqüenta por cento) nos valores dos ingressos em
espet.iculos culturais e artisticos, incl~sive cinemas e

teatros, promovidos ou de qualquer forma subsidiados pela Uniio
ou entidade a ela vinculada.

Art. 211 - A concessão de licença para pro.-oç:ão de
espet~culos art!sticos e culturais é cond.icionada, nos termos
da leqislação local, ~ preyisão de ~ios de, est~ulo ~

pa4ticipagio dos aposentados maiores de sessenta e cinco anos e
de portadores de deficiência física, mediante desconto no valor
dos inqressos e facilitação de acesso.

Art. 3D - Esta lei entra· em vigor na data de sua
publicação.J ~ DEPUTADOS, em )J de outubro de 1993.

~';:"-' &i~~=i::..
SUBSTITUTIVO YDO SÉNADO AO
PROJETO DE LEI DA cÂMARA NO 184,
DE 1993 (PL n" 1.561, de 1991, na Casa de
origem), que .dispõe sobre • CODCessio de
dcscootD nos mores dos ingressos em
espetáculos culturais e lltísticos paa
pessoas idosas ou ponadoru de deficiência
fisica".
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre • concessão de desconto DOS

valores. dos. ~5505 em espetáculos
culturais e &rIJstjcos jlUll JlC5SOas idosas ou
JlO1'I3doras de deficiÔltcill fisica.

'0 CONGRESSO'NACI0NAL decreta:

'" _Art. l° Os maiores de 5e55eItla e cinco &nos e 15 pessoas portadOl'&5 de
deficl."ncl3 terao ~escont? ,de CÍ;"qüc:-a por cento nos mores dos ingressos em
espetaculo~ cultur.lis e Ill115I1cos, mclusive cinemas, teatros e museus, promo .do
de qualqu~ forma subsidiados pe1ll União OU entidades • ela vinculadas. VI s ou

Ar!. 2" A concessio deIi~paa promoçlo de espeticuIos artíSticoS
e ~u1turai~ é co.n?icionada, nos .termos da legislaçio local, à previsio de meios de
esnm~o .a parncipação dos lIWores de 5e55eItla e cinco mos e de portadores de
defiC1CTICla. mediante descontq no mor dos ingressos e DcilitaçIo de acesso.
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Art. 3· Esla Lei atta CID YipDa _ desua~.
Art. 4· Revopm-se 11 disposiçlle5 CID Ç()IJIljrio.

SENADO FEDERAL. EMo ':t DE DEZEMBRO DE 1994

anisticos, inelusive nos cinemas e teatros. para os aposentados maiores de~ta e cinco

lIIOS e aos portadores de deficiencia tisica. desde que Ws eventos sejam subsidiados pela
t:niio ou por entidade a ela vinculada. Estabelece. ainda. a proposição. que a licença para a

promoçio das apresentações seja condicionada • previsio de meios de estimulo •

panicipação daquelas pessoas. facilitando-lhes o acesso.

:-Ia Justifjcaçio do Projeto. refere-se o Autor aos preceitos

constitucionais que asseguram aos idosos e as pessoas ponadoras de deficiencía formas de

proteção e imegraçio' social. "defendendo sua dignidade e bem-estar. ganntindo-lhes o

direito a vida."

SINOPSE

Projeto de Lei da Cimaa o· 184, de 1993
(PL o· I.S6I, de 1991. Da origem)

Displle Sobn: a cooçessIo de descoaIo DOS

wlores doa ÍJlFSSOS CID espeIácuIos
eultDrais e artisIicos pIra pessoes idosas
oa ponadcru de ddícibcia física.

Apresentado pelo Deputado Jacboa PaáIa.
. .
Lido DO expediell1e da SessIo de 1511CW3.· e pIbIíl:acIo 110 DCN (SeçIo fi) de 1611CW3.
Despachado • ComíssIo de A.ssuIIlos Sociais • CAS.
Em 17105/94. a ComissIo apnmI o Parec:cr cio RdaIor que CODC1lli fawnvtlmeme ao
projeto Da forma das EmcDdas D"s 1 e 2-cAS que apresem.
Em 23/05/94, leitma cio Parecer o· lS0J94 • CAS. Abemua do prazo de 1r& dias úIeis pIra
RÇCbimento de et:Iendas. DOS eamos do an. 235, n. cio Regimento Imz:mo, combinado com
o art. 8" da Resoluçio o· II000000F.
Em 01/06194, a Presid!Dçja COlIIlIIlica 10 PIeUrio o téImiDO do prazo, sendo que ao mesmo
Il1o foram of=idas emendas.

Eui 22111194, aprovado o substilUlivo, fic:&Ddo prejudicado o projeto. À Comissão Diretora 
COIR. para redigir o vencido para o tunlO suplemenW".
Em 30ill!94, leitura do Parecer D· 235/94 - COIR (Rel Seu. Nabor Jimior) oferecendo a
redaçio do vencido pan o turno suplementa;.
;m 06/12194. aprovado o substitutivo,sem~. .
A Câmara dos Deputados com o OflcioS~....G~~ <I..< O-=t ( (~ I '? '1 Sala da Comissio. em..:!ldeUl"';"'de 1995

iUM1~
~ FERNANDO GONÇALVES

Relalor

A emenda substitutiva do Senado Federal mantém, em toda sua

essêne:ta. os elevados objetivos do Projeto. Ternos que seu texto foi aperfelçoado e. po.
que não dizer. ampliado. na medida em que estendeu o beneficio a todas as pessoas maiores
de sessenta e cinco anos e. nio. apenas. aos aposentados nessa condição. harmonizando-se.
assim. com o disposto na L.ei n' 8842. de 1994 - Estlluto do Idoso. Do mesmo modo.

adota, no arogo I'. expressio do texto COnstituciOn&11O referir-.. "a pcslIO&S portadoras
de dcficiéncia". o que inibe qualquer restriçio de cariler imerpreutivo.

o Projeto. com algumas alterações redaclonaJS. foi aqui apro,'ado e

remetido ao Senado Federal onde. analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. recebeu

SubstirutlvO cujo texto ora é submetido. nossa apreoação e deliberacáo,

É O relatorio. (;J
A m&lérla j' foi convenicntCll\f:l1le CUITlÍnada por esta Comissão na

oportunidade da sua aprovaçio com parecer terminativo

-:essas condições. somos pela aprovação do Substitutivo do

Senado Federal ao Projeto de Lei n' IS68-D. de 19'1 I

11- VOTO DO RELATOR

Em 0'/ de dezembro de 1994SM'NG l' ::10

ComUDico a Vossa Excelência que o ScDado Feden1, procedendo
como Câmara revisora ao estudo cio Projeto de Lei da CimIla oG 1114. de 1993 (PL D

G

1.568. de 1991, Da Casa de origem). que "displIe sobre • coacessio de desçooto DOS

valores dos ingressos CID cspeáaIIos cuItunis e anlsticos pIra pessoas ídoau ou

portadoras de deficíéDcia fisica·. JeIOIveu~ subsUluIivo. que ora
encamíDho, para aprecíaçiD dessa Casa.

Em mexo, restituo \l1li dos aulÓgrIfos cio projeto originàrio.
Aproveito • opommidade pIra reoovar a Vossa ExcelEiJàa

protestos de estima e consideraçio.

SENADOR J'!lLIo CAMPOS

Pr~iro secretário

A Sua Exce1l!ucia o ScDhor
Dep1IIIdo wn.sON CAMPOS
DD. Primeiro-Sec:mirio ela Cimlaa cios DepmcJos
JF/.

]L.... PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família. em sua reunião
ordinária realizada hoje. OpinOU pela aprovacão do Substitutivo do
Senado Federal ao Projeto de Lei nO 1.568-C, de 1991. contra os votos
dos Deputados: Canos Magno, Elcione Barbalho. Rita Camata. Célia
Mendes e Jofran Frejat, nos termos do parecer do relator. Deputado
Fernando Gonçalves. Abstiveram-se de vJtar os Deputados: Jair
Soares. Ursicino Queiroz. Euler Ribeiro. José Pinotti, Canos Mosconi,
Tuga Angerami. Ayres da Cunha. Eduardo Jorge e Humberto Costa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Jefferson. Presidente: Mauri Sérgio. Iberê Ferreira e
Sebastião Madeira. Vice-Presidentes; Alexandre Ceranto. Carlos
Magno. Femando Gon~lves. Jair Soares. José Coimbra. Ursicino
Queiroz. Chicão Brígida. Elcione Barbalho. Euler Ribeiro. José Pinotti.
Rita Camata, Saraiva Felipe. Carlos Mosconi. Eduardo Barbosa. Tuga
Angerami. Arnaldo Faria de Sá, Ayres da Cunha. Célia Mendes. Moacir
Andrade. Eduardo Jorge, Humberto Costa. José Augusto. B. Sã, Jofran
Frejat. José Unhares. Serafim Venzon, Luiz Buaiz. ~i1ton Baiano. Luiz
Piauhylino. Duílio Pisaneschi e Armando Abilio.

I . REL~TÓRIO

1i'~1:>b .
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMJJl,IA

De iniciativa do ilustre .Deputado 'Jackson Pereira, objetiva o

presente Projeto instituir descontos nos.·valores dos ingressos nos espetáculos culturais e

Sala da Comissão. erTL29. de marçp de 1995.(" - . :.; rJ •
• j A t I

'<..d~wi.."''-'' ~
Deputado ROBERTO JEFFIERSON

Presidente
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Sala da Comissão, eml~ de .... ""~"" de 1995.

p~ D.&.
COM1SSÃO DE C9NSTITUlCÃO E JUSTlCA E DE REDACÃQ

l- REtA'tóRiO

Após me=er a aprovaçio das Comissões de CollSlÍlUÍÇiO e
lustit;a e de Redaçio, e de Seguridade Social e FlIIIlÍlia, o Projeto de Lei n· 1.568-C, de
/9'11. Ibi encaminhado ao Senado Federal que, procedendo como C1mara revisora,
aprovou manda substitutiva, introduzindo pequenas modificações no respectivo texto.

Assim é que, suprimindo, no Projeto originário da Câmara dos
Deputaéllls, a expressio "aposentados", substiwindo a expressio "os porwIores de
~a fisica" por "pessoas ponadol'llS de deficiência" e incluindo os museus entre os
cenlros de cultura ao lado dos cinemas e teatros, o Substitutivo ampliou o alcance das
normas ali estatuidas e aperfeiçoou-lhes a redação, além de compatibilízá-las com o
conteúdo da Constituição Federal (art. 23, II e V e 24, XIV) e do Estatuto do Idoso.

É o relatório.

n. voto DO RELATOR

No tocante aos aspectos de admissibilidade, tratados no ar!. 32,

inciso m, letra "a", do Regimento Interno, a matéria objeto da presente proposição já fora
devidamente apreciada nesta Comissão de C.onstituição e Justiça e de Redaçio, resultaDdo

na sua aprovaçlo. ;
O Substitutivo do Senado Federal mantém a essência do Projeto,

contribuindo sobremaneira para o seu aperfeíçoamento. Por conseguinte, nada a opor,
porquanto nele permanece pn=sente a obediência ao' preceitos 'COlISlÍwciollEÍS relativos à

contpetência legislativa, comum ou concolTente, da Uniio (arts. 23, II e V e 24, XIV, ele

os arts. 215, SIIIIIl. 216, § 3·, e 230, QIl!!!) e ás regras regímentais pertinentes i.

juridicidade e técnica legislativa.

Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidadle boa

técllica legislativa do Substitutivo do Senado Federal oferecido ao Projeto de Lei nO

1.568-<:.

/..':,.- L
/-

Dep~tadoMATHEUS SCBIMIDT
Relator

J!tPARECER DA COMISS~O

~ Comissão de Constituição e Justiça e de Re
daçlJo, em reuni:Io ordinária re~lizada hoje, opinou unaniml! ..
mente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legi!,

lativa do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n 2 1.568-0,

de 1991, nos termos do parecer do RelatoI, Deputado Matheus

SChIÜdt.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalhães - P~esidente, Nestor Duarte

e Zulaiê Cobra - Vice_Presidentes, Benedito de Lira, Boni

filcio de A.ndrada, CláudiO Cajado, Jair Siqueira, Ney Lopes,
Paes Landim, Rodrigues Palma, Vicente Cascione, Vilmar Ro

cha, Ary Kara, Edinho Araújo, Gilvan Freire, Ivandro Cunha
linta, .Jorge Wilson, Luiz Carlos Santos, Nicias Ribeiro, Da
nllo de Castro, Udson Bandeira, Eduardo Mascarenhas, Régis
dé Oliveira, Vicente Ai't'uda, Adylson Motta, Gerson Peres,

Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco Viana, Hélio Bicudo.
'::osé Genoíno, Marcelo Déda, Milton Mendes, Paulo Delgado,
foUltccni Perillo, ~nio Bace!, Matheus Schmidt, Francisco Ro

drigues, t\lexandre Cardoso, Nilson cibson, Aldo j),rantes,
CIro Nogueira. Jair Soares, João Thomé Mestrinho, De velasco

e Rommel Feijé. ~

Sala da Comissão, e~ 17.-,\e agosto de 1995

~ \1' //;4/"/
Deputado . ER ~GA~ ESj

Pr . I te

PROJETO DE LEI N! 2.873-A, DE1997
(Do Sr" Asdrubal Bentes )

Dá nova redaçl.o ao art. 1" da Lei ri' 8.025. de 11z de abril de 1990, e CIia o"inciso VI,
no referido artigo que dlspõe sobre a alle)1açlo de bens ImóVeis resfdenclals da
propriedade da Unilo, e dos lrinculados' ou incorporados ao Fundo RotallVO
Habltaclonal de BraslUa - FRHB situadoS no DIstrito Federa), e di outras
provid$lcias; lendo parecer da Ce~sslio de Trabalho. de Administraçlio e' $eMço
PObl\co, pela reje\Çll.o, contra o voto do Deputado Noel de OlIveira.

(PROJETO DE LEr NO 2.873, DE 1997, A QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

- Projeto inicial

11 _Na Comissão de Trabalho, de Administraçáo e Serviço Público:

termo de recebimento de emendas

parecer do Relater

parecer da Comissão

O CONGRESSO l\;ACIO:-IA-L decreta:

Art. l° _O Art. l° da Lei nO 8.025.; de:1? de abril de 1990 passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° - É o Poder Executivo autQ!izado a alienar, mediante
concolTência pública e com observância da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, os imóveis residenciais de propriedade da União.

u

"Art. 2' - Cria o inci~o VI, com a seguinte redação:

VI - Os imóveis da UIÚão de que trata a presente Lei,

..............................~~~~.=~:..~.~~~~.:.~~~~.~~:.:~~~~~~~.~.~~~~:;: ..: .
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publical(ilO.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 05 de ffill{ÇO cte 1997.

~~}Y3~
Deputado ASDRUBAL BENTES

Iq)03lq~

JUSTIFICATIVA

. . P~t~demos com o presente projeto estender aos demiúS servidores
da U.IJ!ã0' ~~os.e mall:vos,. lotados em outras unidades da Federação, o direito de
adqumr os lmovelS funClOtIll1S que ocupam. ..

. . A redação aru:u .da lei privilegia injustificadamente apetlIlS os
sen:do~s da. Umão lotados no Dlstnto Federal, excluindo todos os outros servidores
em ldênllca SItuação espalhados por esse imenso território brasileiro.

Os Imóveis localizados nos demais Estados estão sujeitos aos
mesmos problemas que a dificil administração desses imóveis traz para a União sendo
inconveniente e antieconômico conservá-los 'sob seu domínio em face da atual política
de .conten~ de despesas adotada pelo Governo Federal. Com a aprovação deste
projeto de lei o pesado ônus- de conservação desses imóveis passaria para os futuros
proprietários.

Sala das Sessões, em 05 de março de 1997.

~U~

"LEGISLA"ÇÃO CITADA ANElWlA PELA
COORDmAçÃO DE ESTUDOSLEGISLATIVOS-CeDI"

LEI 8.025 DE 12 DE ABRIL DE 1990

DlS'pÔE SOBRE A ALiENAÇÃO DE BENS
!MOVEIS RESIDENCWS DE PROPRIEDADE
DA UNIÃo, E DOS VINCULADOS OU INCOR
PORADOS AO FRHB, SITUADOS NO DISTRI
TO FEDERAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Ar!. 1° - É o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante
concorrência pública e com observância <k; Decrcto-Lei número
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2.300, de 21 de novembro de 1986; os únóveis'fesidenciais de propri
edade da Uníão situados no Distrito Federal, inclusive os vinculados
ou incôrporados ao Fundo Rotativo Habitlcional de Brasília - FRHB.

§ 1°_ Os licitantes estão dispensados da exígência do ART.16
do decreto-Iei supracitado.

§ 2°_ Não se incluem na autorização a que se refere este artigo,
os seguintes únóveis:

I - os residenciais administrados pelas Forças Annadas, desti·
nados à ocupação por militares;

II - os destinados a funcionário do Serviço Exterior, de que tra
taaLei número 7.501, de 27 dejunbo de 1986;

m-os ocupados por membros do Poder Legislativo;
IV - os ocupados por Ministros do Supremo Tribunal Federal,

dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União pelo Pro
curador-Geral da República, pelos Subprocuradores-Gerais do Minis--

tério Público Federal, do Trabalho e Militar e pelo Procurador Geral
do Tribunal de Contas da União, salvo sua expressa manifestação em
contrário, no prazo de 20 (vinte) dias a partir da data da publicação
desta Lei;

V - os destinados a servidores no exercício de cargo ou função
de confianÇa que sejam considerados, pelo PoderExecutivo, indispen
sáveis ao serviço público.

Parágrqfo único. Os imóveis a serem destinados aos servidores
a que se refere o inciso V deste artigo serão escolhidos dentre aqueles
que estiverem vagos à data da vigência da Medida Provisória número
149, de 15 de março de 1990, ou vierem a vagar por devoluçãoespon
tânea ou desocupação judicial.
••u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••• .

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

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBUCO

50" LEGISLATURA· 3' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.873/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno· da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir
de 2/05/97, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas

ao Projeto.
Sala da Comissão, em 12 de maio de 1997.

/ -.
:b J! /;~c-ia--
~~eda de Almeida

Secretária

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO É SERViÇO PÚBLICO

PROJETO DE LEI N° 2.873, DE 1997

l-RELATÓRIO

A propositura em tela, de autoria do Deputado Asdrúbal

Bentes, pretende alterar o art. 1° da Lei nO 8.025190, visando estender a autorização

de venda dos imóveis residenciais de propriedade da União, que inicialmente só se

aplicava aos localizados no Distrito Federal, aos situados nas demais localidades

do País.

Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas

emendas ao projeto.

É o relatório.

11- VOTO Db RELATOR

A autorização de alienação dos imóveis funcionais

residenciais prevista na Lei nO 8.025,. de 1990, não tem qualquer caráter de

privilégio ao·servidor, portanto, não há falar em tratamento desigual que "privilegia

injustificadamente apenas os servidores da União lotados no Distrito Federa!',

confonne tentou demonstrar o nobre Autor do projeto.

O que se visava à época da elaboração da Lei 8.025/90 era o

atendimento ao, interesse público manifestado por meio do interesse da

Administração, qu.a! seja: desonerar o Poder Público dos encargos relativos aos

imóveis funcionais sob sua administração e não mais perpetuar um benefício que

só tinha razão ·de existir nos primeiros anos de vida da Capital no Planalto Central,

quando não havia outras altemaôvas eficazes para acomodar a grande quantidade

de servilfores transf8!idos do antigo Distrito Federal (Rio de Janeiro).

A decisão de venda dos imóveis residenciais deve ter CÇlráter

meramente,administratiyo. Somente a Administração tem condições de avaliar a

.conveniência e a oportunidade de tal ato, razão pela qual, dela deve ser a iniciativa

das leis que determinam tal auto~o.

Por outro lado, a lei autorizativa, por si só, não tem o poder de

obriQar a Administração a alienar os imóveis sob sua guarda (tal lei corrnsponde apenas

a um consenU;""nlo que a Adminstraçáo ÍJede ao Poder Legisfativo para alienaçáo de bens da

UniIip). Assim, qual seria a~o da e~!ção da norma pretendida? .

O único efeito que podemos contemplar seria uma grande

demanda judicial, cujas ações, se fossem habilmente conduzida pelos procuradores

de seus autOres, poderiam obter êxito e obrigar a Administração a proceder a, ..
alienaÇão de, imóveis funcionais sem a devida observação da conveniência e

oportunidade, prerrogativa, diga-se, exclusiva da própria Administração Pública.

São essas as razões que nos convenceram de que o melhor

para q, Administração Pública e para a sociedadl'l brasileira é não proceder a

~lteraçãa·pretendida pelo projeto de lei em exame. Diante do exposto, votamos pela

rejeição ci~ projeto de Lei nO 2.873: de 1997.

_m~\~
Ref:n\

111 - PARECER DA COMISSÃO

.• A. ?omis~ão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reumao ordmana realizada hoje, REJEITOU o Projeto de Lei nO 2.873/97 contra o
valo do Deputado Noel de Oliveira, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Wilson Braga.

. Es~veram presentes os senhores Deputados Osvaldo Bíolchi
Presldenle; Arltnd~ V~rgas, Jai~ Meneguelti e zaire Rezende, Vice-Presidentes;
Paul@ R~a, Jose Plmenlel~ Miguel Rosselto, Valdomiro Meger, Jovair Arantes,
I-!ugo Rodn~ue~ da C~nha, Zila Bezerra, Agnelo Queiroz, Noel de Oliveira, Sandro
Mabel, Osrmr Lima. Pinheiro Landim, Luciano Castro, Benedito Guimarães Wilson
Braga, Eraldo Trindade e Chico Vigilante. • ,

Sala da Comissão, em 22 de outubro de 1997.

fJt,;,;etL..·
Deputado OSVALDO BlOLCHI

Presidente
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propr IeOades Ou posse, na a I Imentação ou
ainda aard artesanatD

Parágrafo 4~ Os orOJetos Oe eXPlotação
seletIva Que se refere O parágrafo anterior
serão prévldmente aprovado pelo orgão
estadua I competente , segundo di retr I zes
estabelecidas especificamente para aquelas
espéc I es, pe lo 5 ISNAMA após estudos técn I co
CientífiCOS de estoques" de garantIa da
capaCidade de manutençlo da população
explotada, estabelecIdas áreas e retiradas
máXImas anua/s.

PROJETO DE LEI N° 3.285-B, DE ~992'

(Do Sr. Fábio Feldmann)

Dispõe sobre a utilização e' proteção da Mata Atlãntica e dá outras providénclas; tendo
pareceres: da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mlnonas, pela
aprovação deste, com emendas e rejeição dos de nOs. 635195 e 69195, apensados; e
Comissão de Minas e Energia, pela aprovação deste, com substitutiVO, contra os votos
dos Deputados Antonio f'eijão, Octávio Elísio, Airton Dipp, Fernando Ferro, Walter
Pinheiro e, em separado, do Deputado Luciano Zica, :. pela rejeição d~s de nOs. 635/95
e 69195, apensados. Pendente de parecer da Comissao de Constltulçao e Jusllça e de
Redação.

(PROJETO DE LEI N" 3.285, DE 1992, TENDO APEN~ADOS OS DE N"S. 635/95 E
69195, AQUE SE REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO

II-dever~

sustentável
acentuada,

ser fomentado o manejo
das espéCies cUJa demanda for

I- Projeto inicial

II - Projetos apensados: 69/95' e635/95

111 - Na Comissão de Defesa do Consumidor, MeiO Ambiente e Mlnonas
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (9)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela ComIssão (9) -

IY.- Na Comissão de Minas e Energia
-termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- substitutivo ofereCido pelo I;<elator
- termo de recebimento de emendas ao subsltlultvo
• parecer da Comissão .
- substitutivo adoiado pela Coml\;são
- voto em separacIP do Deputado LUCIano Z,ca

o Congresso NaCional ,Decret,a:

Art. 12 - Ficam prOIbidos O corte, ,I eXDloraçào e a
supressão de veg6taCdO orlmárla ou secundárIa n05
estágiOS avançado -e médiO de regeneraçào 03 Mata
Atlântica.

ParâoráfO 1~ 6ijpre$S~O da. vegetacAo
8ecuhdárla nos dlferen,tes estágIOS de
regeneração oa Mata Atlàntlcõ
ex~epc'onal~~nte poderá ser admItida com
prévia autorização do orgão estadual
In~e9rante do Sistema NaCional do MelO
Ambiente - 'S15NAMA, com anuênCia préVia dO
laAMA OUVidO, O CONAMA, quando tor necessária
a execução qe Obras, Planos atlVldade5 ou
projetos de utilidade pública ou de lnteresse
socIal, medlànte aprovação de estudo e
relatóriO de. impacto ambientai, conforme
estabelece a leglsldção vIgente

ParágrafO a~ - A ~u?re~~ão ou eXPloração oe
que trata este artigo nos estados em que a
vegetação remanescente de Mata Atlântica seja
InferIor a 5~ (cinco por cento) da vegetação
originaI I de acordo com os resultados dO
Atlas dos Remanescentes florestais dO DomíniO
Mata Atlântica. IBAMA, INPE Instituto
NaCional de PesQuisas EspaCiaIS e Fundação
SOS Mata Atlàntlca, 1890, obedecerá o
estabelecimento no oaragrafo 10 dO artIgo 10.

ParágrafO 32 Nas áreas coberta, oor
vegetação primária ou em estado dvançado ou
médiO de regeneraç~o da Mata Atlântica, d
eXPlotaçào seletiva de e5Pécles nativas,
somente poderá ser lelta com técnIcas de
maneJo que permitam a sobreVIvênCia da
espécle'eXOlorada na área em questão e não
promo~am a supressão de vegetacão nativa oe
qUal~Uer porte, através de práticas de
roçadas, bosqueamento ou Similares.

I - as medidas estabelecIdas no parágrafo
32 devem atender prinCipalmente as
populações ~radlcionals, que ser~o

dispensadas da apresentaçâo do proleto de
maneJo, devendo reQuerer aDenas uma
autorização> dO orgão competente. para
e'Plo~ação esporádica de espéCIes 03
flora usadas na confecçAo e manutençao
das tecnologias patrlmOntalS de suas

Art,22, Para efeIto l1esta lei,
consloera-se Mata Atlântica as formações
florestais e ecossIstemas aSSOCIados,
Inseridos no Oomlnlo Mata Atlântica, com
as respectivas delimitações estabeleCidas
pelo Mapa Cfe Vegetação do Brasil, IBGE,
1988, ou outro mais recente e precIso
publlc~dO pelO mesmo orgão: Floresta
Ombrófi la Densa Atlântica, Floresta
Ombróflla Mista, Floresta Ombróflla
Aberta, Floresta EstaCionai Semldecldual,
Floresta EstaCionai DeCldual, mangueLalS,
restl ngas, campos de ai tltude, breJOS
Interioranos e enclaves florestais dO
Nordeste.

Art. 32, - A supressão e a exploração da vegetação
da Mata Atlàntlca em estágiO IniCiai de regeneração
será regulamentada através de Portaria e Instruções
Normativas da IBAMA, em comum acordO com o orgão
estadual Integrante da 5ISNAMA, mediante aprovação
dos Conselhos EstaduaiS do MeiO Ambiente ~~

r~1~r~ll&~m dO CON~MA.

Parágrafo único Os planos de manejo
aprovadOS até a data de Inicio de Vigência
desta Lei em vegetação da Mata Atlântica nos
estágios médiO e avançado de regeneração,
terão seus prazos de VigênCia revistos pelOS
órgãos que os aprovaram, não podendo exceder
a 5 (cInco) anos.

Art. 42 A definição de vegetaçáo primária,
secundária e nos estágiOS avançado. médio e Iniciai
de regeneração da Mata Atlântica, será oroposta
pelo IBAMA, ouvidOS em conjunto OS órgãos estaduais
Integrantes do 5ISNAM~, e aprovada pelo CONAMA.

Art. 52 - No dmblto de suas competênCias, 05 ofgãos
Integrantes da 515NAMA promoverão a
compatibilização dOS conflItos entre os Interesses
ambientais e urbanos, derivados de superposição de
legislação federal, estadual e municipal.

Art.62 - ConSiderando o grande percentual de áreas
Já desmatadas no domínio de Mata ~tlàntlca os novos
empreendimentos deverão ser Implantados nestas
áreas, nlo se admitindo concessões de desmatamento
em áreas preserVadas, enquanto eXistir a
alternativa das áreas Já alteradas no muntc[plo.

Art. 72 - Fica prOibida a eXPloração em qualquer
tipo de vegetação que tenha a função de, proteger
espécies da flora e fauna SIlvestres ameaçadas aê
extinção, formar corredores entre remanescentes de
vegetação primária ou em estágiO avançadO ~e

regeneração, proteger o entorno d~ unidades de
c.oAs·ervação e as re I ac I onadas nos Arts. 22, e 32 da
LeI 4.771,de 15 de setembro de 1965, e as
alterações da Lei n2, 7.803, de 18 de JUlho de 1989
e demais legislações em Vigor.
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Parágrafo 2i A comprovaç50, pela
f Isca II zaç50, da qua Iquer I rregu Iar Idade na
ImPlantaç50 dos planos de manejo de que trata
o parágrafo único do Art. 3i, Implicará no
Imediato cancelamento do plano de manejo.

Art. 11i - Esta Lei entra em vigor na data de sua
pUblicação.

Art. 92 - A SEMAN - Secretaria Nacional de Melo
Ambiente e a SCT Secretaria de Ciência e
Tecnologia, desenvolverão programas de apoIo e
estimulo a estudos técnicos e clentlflcos de
conservação da M~ta Atlântica e sua blodlversldade,
neles Inclufda ,a efetiva Implantação das unidades
de conservaçliq Já criadas ou que forem criadas. E
estudo de manejo raclpnal.

Art. 82 A floresta primária
estágio de regeneração nao
classificação nos casos de
desmatamentos nlio I I cenc lados,
publicação desta lei.

ou em qualquer
perderá esta

Incêndio e/ou
a partir da

20B 'espéCies Incluldas na Lista
da Fauna Brasl'l e I ra" Ameaçadas de
106 encontradas na Mata Atlântica,

popUlar e distribUição geográfica:

Das
OfiCiai de Espécies
Extinção, relaCionamos
com nomes cientifiCaS,

MAMIFEROS:

A necessidade de se trabalhar na
recupersção de áreas degradadas e ou em regeneração para
estabelecer corredores entre fragmentos de florestas e
ecossistemas associados Inseridos no DomíniO Mata Atlântica
ainda existentes, dlsparsos em vários estados da Federaçao,
visa facl I Itar a troca genética evitandO a extlnç50 de um
Incontl!vel número de espécies da faun'a da Mata Atlântica.
ConsiderandO ainda que eVitar a extlnçao' de espécies é hOje
um dever previsto no parágrafo I 'do Artigo 225 da
Constltulç50 Brasileira, que define também' como obrlgaçao do
poder públiCO preservar a diversidade do patrlmõ'nlo genétiCO
do pais.

Se eates ecossistemas continuarem a
sofrer alterações, estas espécies poderão desaparecer para
sempre, acabando com Importantes fontes de alimentos ainda
desconhecidas pelo homem, além de produtos farmacêuticos,
madeiras, fibras, óleos e outras matérias-primas.

A grande diverSidade de flora e fauna Já
citadas, e o alto grau de endemlsmo de mUitas espécies, faz
com que algumas delas Situem-se em áreas restritas, mUito
vuln&rávelS às alterações devastadoras dO processo de
ocupaçao e exploração, pelo qual vem passando a costa
Atlãntlca. Neste sentido a recuperaçao e regeneração da
vegetação nativa em estados com menos de 5~ da cobertura
vegetal originai de Mata Atlântica é extremamente
I,mpo rtanta.

005: Com relação a mamlferos a Mata Atlântica tem mais
espécies por unidade de área dO que a Amazônia.

estabeleceu, diverSidade no património social, cultural e
étnico que abriga, e até na diversidade conceituai na
própria definição de seus I Imites e na caracterização de
seus múltiplOS componentes, diferenciados longitudinal,
transversal e altltudlnalmente.

O grande mosaico natural que compOe as
formaç~es atlânticas em virtude de diversos fetores
conjugados, transformaram a Mata Atlântica em um fabuloso
conjunto de endemlsmos. Na flora temos como exemplo as
eplfltas (t(plcas de florestas troPlcas), des quaiS 2/3 das
Já claSSificadas são endêmicas da Mata Atlântica.

Público, se
pertinentes
aç50 civil

I I - oficiar ao Ministério
for o caso, Visando aos
Inquérito ciVil público
pública; e.

I I I - representar Junto aos Conselhos
prOfissionais competentes em que estiver
Inscrito o responsável técnico pelo
proJeto, para apuraçao de sua
responsabllldaoa, consoante a legislaç50
espaclflca.

Pai'ágr'afo'i - Verificadas, pela flscallzaçao
a qua alUde este artigo, Irregularidades ou
Illcltudes, Incumbe aos órg50s dO SISNAMA, no
âmbito de suas competAnclas, prontamente:

I - di I Igenclar as provldAnclas e as
sanç~es cablvels, Inclusive as penaIs;

- O IBAMA, em artlculaçao com autoridades
comp,~tentes, Integrantes ,do SISNAMA, deve
r I gorosa f Isca II zação dos proj etos
em- ár,ea& da 'Mata Atl anti ca, na form~ da

Art. 102
estaduais

promover
ex l.st,8 nt e,s
I e I •

conta

Art. 12i - Revogam-se as dlSposlç~es em contrário,
em especial o Oacreto g9.5~7 de 25 de satembro de
1990.

JUSTIFICATIVA

Tal projeto fOI preVIsto levandO em
principalmente as seguintes conslderaç~es:

12 - a Mata Atl5ntlca. embora redUZIda a menos de
10~ de sue cobertura originai á aInda uma dae mkls
ricas florestas tropicais dO mundo no que concerne
a blodlversldade, com mais di 10 mil eapácles
vegetais e um grande número da espécies da fauna,
caracterizadas por alto nlvels de endemlsmo:

, A regllo de Mata Atlântica corresponde a
uma estreite faixa de floreataa ao longo da costa Leste do
Orasl I ,estendendo-sa dO Ceará e Rio Grande do Norte DO Rio
Grande dO SUl. A área originai d'e Mata Atl5ntlca é estimada
em 1,1 mil hãcr de km2, o qu'e cor responde a um terço da
floresta amazónlca brasileira ou a 12~ do terrbtórlo
nacional.

Hoje o que resta da cobertura originai
encontra-se em remanescentes florestaIs paquenos e multo
fragmentados. A maioria dos fragmentos restantes é composta
de vegetação secundária. Os ~alores remanescentes estão hoje
localizados ao longo da Serra do Mar, principalmente nos
estados de 510 PaUlo, Rio de Janeiro e Esplrlto Santo. As
florestas 10callZadls em áreas n50-montanhosas foram
praticamente diZimadas, ~ exceção de algumas áreas
protegidas, que se encontram hoje muito Isoladas.

A Mata Atlântica expressa a sua
Importlncla em diversidade na flora, na fauna, na tlpOIOgla
e constituição dos solos e relevos sobre o qual se

primatas,

o Brasl I reúne 1/4 das espécies de
primatas do planeta, com 61 espécles~ sendo que 25 delas
encontram-se ameaçadas de extlnçào por destruição de
hábltats e caça seletiva. Das 25 espécies Citadas na
Portaria 1522/89 como ameaçadas de extinção, g inove)
ocorrem na Mata Atlântica conforme relação aUalxo.

Outro dado Importante com relação aos
primatas que habitam a Mata Atlântica é a recente e
fantástica descoberta em pleno século XX, de mais uma
espécie desta ordem o k~~n~~21~h~~u~_~nl~2L~ - mlco-Ieao-da
cara-preta ou mico-leão-caiçara, espie"te encontrada em
remanescentes de Mata Atlântica ao sul de São Paulo e Norte
do Paraná, Que ao ser Identificado como nova espéCie
lamentavélmente já é claSSificado como espéCie ameaçada.

Al~un~~n_1u~~n - barbado, guarlba
Bahia ao Rio Grande dO Sul.

aL~~hyt~l~~_nL~~hn~l~~~- mUrlqul, mono-carvoeiro
Bahia à São Paulo.

k~111~~~U~_2~L~~n~!U~- 9ul9Ó, saua
Bahia ao Paraná.

~Alll~h!l!_2g!l!ª - sagul-da-serra-escuro
Rio de Janeiro, Minas Gerais e sao PaUlo.

kAl11!hLl!_11nYl~~2~ - sasul-da-serra
Esplrlto Santo, Rio de JaneIro e Minas GeraIs.

k~~u~_n2~11~_X~n!hn~!~Lnn~- macaco-prego-de-pelto-amarelo
Bahia.

k~~n!~21!h~~u~_~hLY~~m~1~~- mlco-Ieâo-de-cara-dourada
Bahia, Minas Gerais.
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1~~n~~~1~n~~U~_~nt~~~~~9UA - mlco-Ieao-oreto
São Pa~lo.

1~~n~~~!~n~~UA_t~AA1!A -,mico-leão-dourado, sagul-olranga
Rio de Janeiro.

,Carnlvoros:

f~l!~_~~n~~l~t - sussusrana ou onça-parda
Todo o Tsrrltór10 Naclon~l.

1~unn~1~!n!A_a~!1~n~~A- gavl30-pomba
Alagoas ao RiO Grande do Svl.

~ntanny~_gU1An~nAl~ - gavlao-de-penacho, ulraçu-falso
Rio Grande do Sul.

~~lIAAlut_m~!An~!~~~UA- gavlão~preto, apacamlm, gavião-pato
Rio de Janeiro, São PaUlO a Mato Grosso e RIO Grande da Sul.

Galllformes:

f~l!~_~At~Al!A - jaguatirica
TodO o Território Nacional.

wtâ!_~lUm~nRA~n!l - mutum-do-sudeste
Bahia, ESPlrlto Santo, Minas GeraiS, Rln de J"nelro.

f~1!~_~lgt!n4 - gata-da-mato
Todo o Território Nacional.

f~l!n_w!~~ll - gata-da-mato, maracalá
TOdo o Território NaCional.

1U~tA_!~ng!~Au~lA - lontra
TOdO o Território NaCional.

eAn~n~tA_~n~A - onça-pintada, canguçu, Jaguar-canguçu
TOdo o Território Nacional.

~l~u_m!lu_mLlu - mutum-do-nordeste, mutum-cavalo, mutum-etê
Alagoas.

e~n~ln~~_~RA~UtA_R!~nl!nA- jacuguassu, Jacuaçu
Rio de Janeiro, São Paulo.

e!Rl!~_!A~Ul!ngA - Jacutlnga
Bahia ao Rio Grande do Sul.

COlumblformes:

e~At~nUtA_RtAA1!!AnAl~- ariranha
Todo o Território NaCional.

~!At~~!A_9~~A1t!AA - pomba-de-espelho, pararu
Bahia a Santa Catarina.

aaA~~n~~_l~nA~!~UA • cachorro-do-mato·vinagre
Região Amazônica, Brasil Central s, inCluSive Minas Gerais
até Santa Caterlna.

Xenarthra:

PSlttaciformes:

Amâl~nA_RtnA!!!~n~lA - oapagaio-de-cara-roxa, chauá
São Peulo, Paraná.

atA~i2U~_12t9UAtUA - pregulça-de-colelra
Rio Grande dO Norte aO Rio de Janeiro.

Rodentla:

ARtAwAlA~m~~_tUA~n!! 
EsPlrlto Santo, Minas Gerais.

~nAA~~mlA_~URA~lnnAUA- ourlçp-preto
Sergipe, Bahia, ESPlrlto Santo, Rio de Janeiro.

enAAnnmlA_!AttUgln~UA - rato-do-mato-ferrugineo
RIO de Janalro.

RnAg~mlA_tU1AA~AnA - ratO-do-mato-laranja
RiO de Janeiro, I'Il'nas Gerais.

AVES:

AmAI~nA_~tAlt~l - chorão, charào, papagalo-da-serra, serrano
S30 paUlo ao RiO Grande do Sul.

AmAI~nA_tn~A~nnt~lnA - chauá-verdadeiro, Jauá, acumatanga
Alagoas ao RiO de JaneirO, Minas Gerais.

.Amâl~nA_l!nAn~A - papagaio-de palto-roxo, papagaio-caboclo
Bahia ao Rio Grande do Sui.

el!!nY!A_~tu~nlAlA - tlrlba, fura-mato, cara-suJa
Bahia a S30 Paulo.

f~!tnUtâ_!AUk~l!A - fura-mato, tlrlba-de-orelha~branca

Ceará a São PaUlo e Goiás.

I~u!i_m~!An~nn!A - ,apu I m-de-caUda-verme Illa
Bahia, sao Paulo e R\O de Janeiro.

I~.'!.i:LA.'!.J:,!l.A - apu I,m-'lle-cauda-amare I a
Ceará, Pe~nambuco, Esplrlto Santo, São Paulo e Goiás.

Das S.D21 espéclss de aves já Identificadas na Terra
aproXimadamente lB22-delas encontram-se no Território
Brasileiro.

It!~lâ!!A_mAla~nl~A~a~- sablá-clca, araçu-alava
Bahia e Minas GeraiS ao RIO Grande dO Sul.

Tlnamlformss: CUCUII form~.s

wt~2~UtAl!UA_nnn~1~A9UA - )aó-do-sul, zabelê, )UÓ
Bahia ao Rio Grande do SUl.

I!n4mUA_An!!~At!UA- macuco, macuce
Pernambuco ao Rio Grande do SUl.

Clconllformes,

I!gt!AnmA_1AAn!A~Um~!AAn!A~um- SOCÓ-bOI
Rio de Janeiro ao RiO Grande do Sul.

~aQmQ!inllA_gan!ft~~l_ftul~!a- aracuão, JaCU-mOlambo
Região Sudeste. "

caprlmulglformes

na~lnt~R~llA_An~mA!uA- curt'ánso-do-banhado
sao peUlo ao Rio Grande do SUl.

t1UtUAAULJlUaÚA - ucuráu ,'. teaoura-g I gante
ESPlrlto Santo ao Rio Grande dO Sul •.

Apo~lformes

llUllUllL!aU~Un!u-' mie-da-rua
Bahia.

fhAa~nQ!nL~_A~~mAtgA!~~~A~- beaourão-de-rIDo-br~nco
~ahla, EsPir1to Santo.

Ans'er I'fo'rmes:

MAt9UA_~n~~A~~A~AYA - mergulhão, patão, pato-mergulhão
Minas Gerais, GOiás, São PaUlo, Paraná, Santa Catarina.

Falconlformes:

Ann!u~u_JHífiigAAj;~t-'- gav I ão-pombo-grande, tauató-p Intado
Rio de Janeiro, S30 PaUlO e Rio Granoe 00 SUl.

HlmRnnA~n_A~Atn!l - balença-rabo-canela, besourlo
EAlk~_~~!tnlau~UA - falcilo-de:peito-vermelho belja-flor-de-Dorhrn
Bahle, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, &ahla, Esplrlto S~nto.
Rio Grande do Sul.

tlA!2!~_~~!R~lA - gavião-reei, gavI30-de-penacho, harpia
ESPlrlto Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande

,do Su I.

PIClformea

w.lmJlAl!hll.ll1_t~RUUIIA- ptca-pau-rel
Gaita, Minas GeraiS, Bahia ao RiO Grande dO Sul.
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i2QrQR!l!!~_i!AnI~11A - plChOChÓ, PiPa-arroz.
ESPlrlto santo, RiO oe Janalro, MiniS Gerais ao RIO Granda
do' Su I'.

Q!~~~~RU~_g~l~~IU~ - Plca-pau-de-cara-amarela
São Paulo ao Rio Grande do Sul. iXllAllA~l~_l11iMAtAli

Pernambuco, AlagDle.
~~t~m~!~lt~~n_Í!!~~~IX1~- cUltelão, bicudo, violeiro.
Minas GeraiS, EsPlrlto Santo ao Paraná. IillgAti_iAAIUAAI - pintor-verdadeiro.

Pernambuco, Alagoas.

Passer'formes IJUllJlU_AHil 
AlagDas.

AmAUr~~2!~~_m~~~IA - negrlnho-do-mato
Maranhão, Rio de Janeiro, S.Paulo, Paraná e Rio Grande do
Su I.

IhlmllQmilll~_21um~AJlA 
Bahia, Esplrlto Santo.

~A!XRIM!A_~!!~ÍA!A - tlatê-da-coroa
RIO de Janeiro.

Ihr!2Q2hAgi_mi~rAMtA- rabo-amarelo.
Bahia, ESP/rlto Santo, Mlnaa Gera,a, RlO da Janeiro.

~ã!2~rll.i.Ji._mHl!!!.~U.2!l~lU~- SabI li - pIme nt a
Alagoas, Bania, Esp,rlto Santo ao RIo de Janeiro e São
PaUlo.

~~I!llgã_mãtUlãlã - crsJoá, Qufruá, catlngá
BahIa ao Rio de Janeiro e Minas Gera,s.
Ditll!~_1l!g!!2A~ - slr-oe-plrnss-pretas.
ESPlrlto Santo, Rio de Jlnelro, MiniS Gerais, Slo PIUlu,.
Santa Catarina.

X12hQ~A!~2IAi_iA!t!tAAtt!A- arapaçu-do-nordeste.
Maranhão a Paralba e Bahia.

X!2hQ!lllJl._JlltQ2UrRUtAA - anamb6-oe-ua-branca, .cot Inga,
ferrugem. .
ParaJba ao Rio aa JanelrD.

REPTILIA:

ChelDnla

EAtm!t!XA!i_A!~IhrAllAIA~ 
RiO de Janeiro.

~A!ml~!XAri_!nA!!llg!- pipa-formiga
Bahia, MiniS Gerlls.

tlAmlI!!ttU~_!U!~iIU~- papa-moscas-estrela
Rio de Janalro, slo.Paulo.

tlAm!I!!t~U~_!iAm2iA!!
Santa Catarina.

ehtXllQ2~_hQgl! -
EsPlrltD SantD, Rio de Janeiro, Mlnaa Serals.

Squamata

LithA~!A_mUli_thAm~Aiti - surucucu-Plco-de-laca, surucucu.
Plauf, Gaará, Rio Grande dO Norte. Peralba, Pernambuco,

Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Esplrlto Santo, Rio
de JaneIro.

Crocodllla

!A~A2!AM!I_2!2ti - anambeZlnho.
ESPlrlto ganto e Minas Garals a Sló Paulo.

" .
~!aiMgUA_!ãll!A!~AA - Slblá-oa-mltd-virgem, slblá-do-mato
grosso, sablá-da-serra, vlrusau, tropelro-da-serra.
Eaplrlto Sinto, Rio de Ja~elro, Minas Gerais, São Paulo, e
RiO Granoe do Sul. .

~Xi~A~IA~_!AU~AgAllX~_!AUtAgAll~A - sab:lá-óastanho.
Bahia, Esplrlto Santo.

~ã!mlll_!iI!tQAlr!A- Jacar6-de papo-amarelo.
~aclas oos rios, sao Francisco, Doce, Paraíba, no
Paraná; RiO Grande do Norte ao Rio Grande do SUl.
Amphlbla

eirãII!m.IA~lMA_gi!gAII -
Serra da.Bocalna, Rio de Jenelro e sao Paulo.

INSECTA
Lepldoptera - Borboletas

baixo

~X!mAt!~i_!ui!tAU~ã -
Espí!lto Santo a Pernambuco e Paralbh~

~X!mAlhA!M!ã_m!llA! - choqulnha. '",
Amlzonas, Pará, Esplrlto Santo, Rio de Janeiro, MIAas
Gerais, Slo Paulo e Santa Cantarlna.

Q~~X2hlni!ml_XAtII~tll!A
ESPlrlto Santo e BahIa.

~Ut~I!~Jl.A_1Rh!ÍA~ -
ESPlrlto Santo, Rio de Janeiro.

HAmA~!A_!AM!A! - salra-apunhalaoa.
ESPlrlto SantD, RiO da Janalro.

~urXI1~AA_!XA!IhA~A_hi!t!A1JlllUi
Rio da Janeiro.

ehl~ãlU!i_i!iX!!A~I!l~- tesourinha"
ESPlrlto Santo ao Rio Grande dO SUl, GOiás.,

fhxl!g~~ALIAi_tA&l!llA -
Alagoas.

tlA!l~gn!UA_llAlllrA!!
Behla, Esplrlto Sento,

tiXÀ!X!!A_i!immllIi -
EspfrltD Santo, Minas Gerais.

'g u"'r aponge. . ~~A~io.n.llUu_!llA!hXmlli - .
Bahia, Esplrlto Santo, Rio de Janeiro, sao .Paulo, Paraná,
Santa Catarina.

~Alln~IA_mllJlAlãA -
Acre, Amapá, AmlzDnas, RondOnla, RDralma, Pará, Maranhão,
Ba~la, Esplrlto Santo, Rio de Janeiro, São Paulo.

tiXI!~r!A~!12ti!!lli_!A21Jl!!nJl
Rio de JanelrD.

tlXAQllt!I=titiAllA
Esplrlto Santo,.RIO de~~nelro, Minas Gerala.

"I' "
,\. "

d-o SUl.

eh!!X~g!_ll~XiAi!
Alagoas.

f!U!IAA_21l.e..aIU. - camel e i r I ntio-de-chapéu-pretD.
Rio de JanelrD, São PaUlo aD RID Granoe do SUl.

e!ãIxr!ll&hua_!AU&A!XanUi - patinho-gigante. \
ESPlrlto SantD a São Paulo, Paraná e,Rlo Gra~de

etQtnlã~_iXA!~llA_IXA!lllA- arIPDnga-ab-noroea~e
Maranhão, Piaur, AlagDas, Bahll. . . 1 '

e~!lg1~nA_Jllti - papa-fDrmlgaa.
Bahia.

eB~!A4At~1_lA~111~1_4A~111~1- pavI~. pavó,. pavIo-da-meto.
ahla aa Ria Qrlnde da lul e Goláe.:

gaAtAattlla_talA~tAI%tll• Pipa-caPim, clgarra-Veroadelra

P
ahla , !lprrlta unta, "In.. Gerale. 'Rio da. Janeiro SI;

. aUla, Paran', ",

e121!!Q_h!!llAr2~_h!mArg~
Esplrlto Santo, Rio de Janeiro.

el!!4~A_ãi&Jlnlui 
Rio de Janeiro.

eA!rhx~!!A_ilA~A 
Esplrlto Santo.
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Odonata - Libélulas

M~~lA!~gA~!At_AA!l~!A-
Espírito Santo. RiO da Janeiro, Minas Gerais.

MA~LA!~gA&!~t_2tQnQ!1 
Espírito Santo.

22 - na área de Domínio de Mata Atlântica está
local izada mais de 70'10 da população brasileira,
comunidadas calçaras, Indíganas, oopulação rural e
as maiores cidades, portos e centros industriais do
país, para oS quais a Mata Atlântica e seus
ecossistemas associados provém mananciais, evitam
erosão de solo. garantem desenvolvimento turístico
e a qua I I da de de v I da da popu I a ç ã o em 9e r a I ,

32 - as regiões de Domínio de Mata Atlântica são as
áreas de maior oressão de desmatamento, por conta
da densidade urbana e atividade econÔmica
Instaladas na faixa leste do território brasileiro:

como exemplo desta acelerada destruição
temos o Estado de São Paulo que em menos de um século, viveu
uma dramática mudança em sua cobertura florestal originai,
que ocuoava 87'10 de sua área e hoje econtra-se reduzida a
pouco mais de 5'10.

A reposição florestal com espéCies
exóticas, feita pelo homem neste período Visando gerar fonte
de matéria prima, para a grande demanda por madeira do
estado, está muito aquém da necessidade real, e nem seQuer
repõe o que é anualmente pardldo com a retirada de áreas
naturais. GonLlnuando portando os remanescentes de Mata
Atlântica a sofrer continuas oressões de usp.

42. Constituição Federal, no artigo 225,
oarágrafo 42, define a Mata Atlântica, entre outros
ecossistemas, como PatrimÔnio NaCional.

Medidas mais efetivas a serem
estabeleCidas no sentido de ampliar e aperfelçoa.r a
legislação ambientai, de proteção dO patrimÔnio genético
encontrado na Mata Atlântica, na maior parte desconhecido, é
um aspecto fundamental a ser trabalhado, principalmente pelo
fato de que a blotecnologla e a engenharia genética,
conSideradas como fundamentais para o desenvolvi~nto

mundial, dependem diretamente dos bancos gené~jCDS que hoJe
es~ão sendo destruídos.

- ROberto Miguel Klein
- SérgiO Lucena Mendes
- SÔnia Rlguelra
- WII t'lan Posslel

o .....
Sala de Sessões, ~ ~e outUbro de 19S2.

FáB IO FELDMANN

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA:
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -. CeDI

-
CONSTITU~ÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA.DO BRASIL

...................................... , '.' _.. " .

Título VIII

DA ORDEM SOCIAL

Capitulo I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 193. Aordem social tem como base o primado do traba-
lho. e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. .
............................................................ '•• '. ~ ,.'••• o'

Capítulo VI
DO MEIO AMBIENTE

Cumore ressaltar, oue o presente PEoJeto
de Lei fOi elaborado oela eqUipe de assessoria técnlr.a a
partlJ de uma prooosta conjunta com a Fundação SOS Mlta
Atlântica e a versão da Minuta de Decreto aorovada em
reunião do CONAMA em 21/05/92.

É preCISO registrar também Que a
elaboraç~o deste projeto de lei contou com a colaboração das
pessoes abaixo relacionadas:

- Adelmar COimbra Filho
- Adriana Mattoso
- Alceo Magnannlnnl
- Alfredo Langguth
- AZIZ Ab'Saber
- Carlos JolV
- CarlOS Yamashlta
- Cello Vale
- ClaUdiO Pádua
- Dante Martins Talxelra
- Eleonora Trajano
- Fausto Pires de Campos
- Gustavo Fonseca
- Gustavo Martlnelll
- Hé I lo Monte I ro Penha
- Hermógenes de Freitas Leitão Filho
- limar Bastos dos Santos
- Jesus Delgado
- João Paulo Gaooblanco
- José LUis Tlmonl
- José Pedro de OI Ivel ra Costa
- Judlth Cortesão
- Kelth S. Brown
- Luclla Plnsard Vianna
- Maria Heloisa Dias
- Miguel Von Behr
- Naérclo Aoulno Menezes
- Paulo Yoshlo Kageyama r'
- Pedro Scherer Neto
- Renato Morais de Jesus

Art. 225. Todos têm direitEl~o meio ambiente eco[bgicá
mente equilibrado. bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida. impondo-se ao Poder Público ~ a
coletividade o dever de defendê-lo e preselVá-lo para as presentes
e futuras gerações.

§ ]" Para assegurar a efetividade desse direito. inc:úmbe
ao Pod~Público: .

I -+ \preselVar e restaurar os processos ecológicos essen
ciais e prorer o manejo ecológico das especies e ecossistemas:

\............ 'r '"

li 4" A Floresta:Amazônicabrasileira. a Mata Atlântica.
a Serra do Mar. o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira
são patrimõnio nacional. e sua utilização far-se~á. na forma da
lei. dentro de condições que assegurem a preselVação do meio
ambiente. inclusive quanto ao uso dos recursos nat\Jrais;

§ 5' São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas
pelos Estados. por ações discriminatórias. necessárias à prote
ção dos ecossistemas naturais.

§ 6' As usinas que operem com reator nuclear deverão
ter sua localização definida em lei federal. sem o que nâo poderão
ser instaladas. .

................................................. " .

LEr N.- ••771 - Dl:: d DE SIETDIIIJlO Dl!: 1"~

INSTITUI o NOVO CóDIGO FLORESTAL

Art. 1." - As florestas exiltentes no território n.cí:;..... .,; __....'11 10.·
m.. de ve,eu;ão, reconhecidls de utllidlde li terru que renstem. siobeM
de interesse comum a todos os hlbitantes do Plls. exercendo-IC os direilos
de proprledlde, com 11 limitlções que I le,isllçlo em ,erll C especialmente
esll Lei ullbclceem.
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p.ri,rafo único - A••çOes ou omissões contriri.s b cüsposiçOe. des'.
CódilO n. u'iIlz.ação • n;>lor.ção das fiores,.s sio consid....eIas UIO DOCIYO
d. propried.de (.rti,o 302. n.· XI. b. do CódilO de Procaso CIYil). (I)

Art. 2.· - Consid~r.m-se de prese.....çlo perm.nente. pelo IÓ efeito deS1~

Lei. .s fiares,.. e dem.is forman de veeet.ção n.tur.l liluad.U:.) '0 lonio dos rios 01.\ de outro qu.lquer curso d·qu•• em f.lxa m.r·
,inal cuja lar,ur. mini",. ser':

I - de 5 m.tros p.ra o. rio. d. menos d. 10 metro' de Iar,u..:
2 - Ilual 1 mel.d. <l' l~l'IUr. do. cunos que meçam de 10 • 200 melros

d. distãncia enlre as mlriens;
3 - de 100 metros p,,, todos os cursos cuja l.r,ur. seja superior • 200

metros;
b) .0 redor dai l'lon. IIIOS ou reserv.tórios d",U' nalurlll ou Ini'

~~; .
c) DlS ....1<:.111... mesmo nos ch.m.dos "olhos d·.,UI... seja qual for

• SUl si!ur.çii':l 10pogr'f1c.; •
li) ,\C, t"'''' de morrol. montes. mantinhas • serras;
e) ncr. ~"costl1~ ou partes desllS. com decJi.,id.d. superior a 45·. equi.

valentt r.. t1!.~" n~ Hnhtl de maior declive:
fl H' ,~:t ,,~"'. como findaras de dun.. ou .st.bilizador.. d. mln·

lues;
,) nu t..:Jl.I.> ,I",. tlbuleiros ou ch'll.eIas;
hl eM Iltitude superior • 1.800 metias. nos campos nlturais ou .rtifi·

dais. as florestas nauvas e as veletaçôes campestres:
I) nu 'r••s metropolil.nas definid.s em I.i. (I.)
Art. 3." - Consid.r.m·....ind•• de "r_rv.çio perm.nente. quando D

sim declar.d.. por .10 do Poder Pública... norestls e dem'ls form.s d.
Yelelaçio Dllural d,slin.d.s:

II ••tenuar ••rosio das t.rr..; (2)

b} • fiur as duau:
cI • lormar laios di: pro~o ao~ de rollo<iu • fenuriu: • 'Ulliliar •

deles" elo I.rritório • crilério das .utoridada mili\4ftS;
d) a ausiliar a def... do lerntório n,clon.1 • critério das 'Ulorid.dl:s mili·

'ilrE'\;

"I a I'n'teger oiti", d••s""pelOnal hel.n ou de ••lor clenlífico OU hislÓrico; (3)
f I a ."I.r neDlI'I.r.. d. fauna ou nora .me"".dos de ntl/IÇlo;
aI • manter o ambiente It'tClCSÚrio 1 "da das populaçlla silricolu;
hl • assqurar condio;oes de bem_IIr públic:o.
§ I.· - A supreulo lotai ou p.rcial de f10resw do prese"açio perm.nenm

só será .dmttida com prévia IUIGrizaçIo do Poder Eaecuti.,o Federal. quando lor
llIICftsiria 1 ftllC'UÇlo ele abra. p1aaoa••tmdadH ClU pra;e.. de _tiIidade pública lIIl

in_se social.
I 2.· - As Oorestu que intell'... o P.trim6llio Indl,eaa fitam suieitu 10

rqune de pracrYlÇlo peno'DOnte (letra aI pelo só efe.i1O desta La.

LEI N~ 7.803,'DE IB DE JULHO DE 1989

Altera a redaç.o d. Lei n.' 4, 77J:' da J6
de .etembro de J966. e revoga a. Lei. n.'a
6.636. de J6 de junho de J978. e 7.6JJ. de 7 de
julho de J986. •

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Con
lI'e••o Nacional decreta e eu sanciono.a seguinte Lei:

Art. 1~ A Lei n~ 4.771, de 15 de setembro de 1966, passa a
villorar COR! as seguintes alterações; ,

I - o art. 2~ passa a ter a seguinte redaçAo:
.Art. 2~ .
aI ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde

o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura míni
maseja:

11 de 30 (trintal metros para os cursos d'água de me·
no. de 10 (dezl metros de largura;

21 de 60 (cinqllental metros para os cursos d'água que
tenham de 10 (dezl a 60 (cinqllental metros de largura;

31 de 100 (ceml metros para os cursos d'água que te
nham de 60 (cinqllental a 200 (duzentos) metros de largura;

41 de 200 (duzentosI metros para os cursos d'água que
tenham de 200 (duzentosl a 600 (seiscentos) metros de lar
iura;

lil de 600 (quinhentos: metros para 0,8 cursos d'água
que ténham largura superior a 600 (seiscentosI metros;

.....................................................
cl nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chama·

dos -olho. d'qua», qualquer que seja a sua situaçAo topo
iráfica, num raio minimo de 60 (cinqllental metros de lar·
gura;

8'1 nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a' p'a:rtir da
linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a -100
(ceml metro. em projeções horizontais;

hl em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentosl me
tros, qualquer que seja a vegetaçAo.

Paráirafo único. No caso de áreas urbanas, assim en
tendida••s compreendidas nos perimetros urbanos defini
do. por lei "municipal, e nas regiões metropolitanas e aglo.
meraçoe. urbanas, em todo o território abrangido.
ob.ervar·.e·á o disposto nos ,respectivos planos diretores \l
lei. de uso, do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo...

, 11 - o art. 16 passa a vigorar acrescido de dois perá.
Jl'afos, numerados como § 2~ e § 3?, na forma seguinte:

-Art. 16. . : .
•••• lo. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 1~ Nas' propriedades rurais, compreendidas nu
, alinea a ,de.te artigo, com áréa entre 20 (vinte) a 60 (cin·
qQental hectares, comtiutar.se·Ao, para efeito de fixação do
limite percentual, aléni' da cobertura florestal de qualquer

, natureza, o. maciços dil porte arbóreo, sejam frutiferos, Ot
:nementais ou industriais.

......... ~ ................• r' . . . . . . . . . . . .. :........ . .....•.•.

§ 2? A reserva' legal .. assim entendida a área de, no
mínImo, 20% (vinte por centol de cada propriedade, onde
nl1o' é permitido o corte raso, deverá ser averbada à mar
gem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, sendo vedada, a alteração de sua des-,
tinaçAo, nÓs casos de transmissão, a qualquer título, ou de
des'membramento da área.

,§.3? Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de
20% (rinte por centol para todos os efeitos legais...

, lU"~, o art. 19 passa a vigorar acrescido de um pará
graKoúnico. com a seguinte redaçl1o:

.. Art. 19. A exploração de florestas e .de formações
sucessor'as. t,anto de domínio público como de domínio pri. :
vado, dependerá de aprovação prévia do Instituto Brasilei
ro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis'
- IBAMA. bem' como da adoçA0 de técnicas de conduçlo,
exploraçãq, reposição florestal e manejo compativeis com
os varilldo,s ecossistemas que a cobertura arbórea forme.

Parágrafo único. No caso de reposição florestal, deve
rão ser priorizados projetos que contemplem a utilização
de espécies naÚvas ...

IV - o art. 22 passa a ter a seguinte redação:
.. Art. 22. A União, diretamente, através do órglo exe

cutivo especifico, ou em convênio com os Estados e Mu
nicípios, fiscalizará a aplicaçAo 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. 2? desta Lei, a fiscalizaçAo é da
competência dos municípios, atuando a Uniao supletiva-
mente." '

V - o art. 44 fica acrescido do seguinte parágrafo úni.
co:

.. Art. 44. . .....................................•.•.
Parágrafo, UnlCO. A reserva legal, aSsim entendida a

área de. no mínimo, 50% (cinqüenta por centoI, de cada
propriedade. onde não é permitido o corte raso. deverá ser
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no
registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração
de sua' destinação. nos casos de transmissão, a qualquer
título. ou de desmembramento da área...

VI - ficam·lhe acrescidos dois artigos, numerados co
mo arts. 45 e 46, remunerando-se os atuais arts. 46. 46. 47 e
48 para 47. 48. 49 e 50, respectivamente:

-Art. 45. Ficam obrigados ao registro no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
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Senhor Presidente,

Atenciosamente,

Deputado FABIO FELDMAIlN

Nos termos do parágrafo ünico do Art.10S, do
Regimento Interno da Câmara dos DQPutados, solicito o
dellarquivamento do Projeto de Lei n.Il 3.285/92, de minha
autoria, que "dispOe sobre a proteção da Mata Atlântica e da
outras providências".

. I
COMISSÃO DE DEFESA DO CL:..uu....:-.-,~ .._-- • - •

Defiro, nos termos regimentais, a ape~sa

ção do Projeto de lei n9 69/95 ao ProJeto
de lei n2 3"285/~2. Ofie' -se ~q requere~

te e, apos, pub11que-se -{ L, -
Em .A G 1.Qb../9 5 • J,W<":.:.-.:..-

Pr sid nte

EXMO.SR.

DEPUTADO INOC!NCIO OLIVEII

D.D.PRESIDENTE DA cAMARA DOS DEPUTADOS

BRASíLIA - DF

nováveis - IBAMA ,os éstabelecimentos comerciais res
ponsáveis pela comercialização de moto-serras. bemcómo
aqueles que adquirirem este equipamento. . .

§ 1~ A licença 'para o porte e uso de moto-serras serâ
renovada a cada 2 (doisl anos perante o In3tituto Brasileiro

. do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovâveis 
IBAMA.

§ 2? Os fabricantes de moto,serras ficam obrigados, a
partir de 180 (cento e oi~ntal dias da publicaçi\o desta Lei,
a imprimir, em local visível deste equipamento. mimeraçAo
cuja seqüência será encaminhada ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente- e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA e constará das correspondentes notas fiséais.

§ 3? A comercialização ou utilização de ~oto-setras
sem a licença. a que se refere este artigo constitui crime
contra o meio ambiente,\sujeito à pena de detellçAo de 1

. (uml a 3 (trêsl meses e multa de 1 (um) a .10 (dez) salários
mínimos de referência e a apreensão da moto-serra, sem'
prejuízo da responsabilidade pela reparacão dos danos cau
sados.

Art. 46. No caso de florestas plantadas, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re
nováveis - I.BAMA zelará para que seja .preservada. em
cada município, área destinada à produção de alimentos
básicos e pastagens, visando ao abastecimel1to local. ................................... ' .

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

Of. 'iP nO 167/95 Brasilia, OI de junho del995

DECRETO N~ 99.547, DE 25 DE SETEMBRO DE 1990 Senhor Deputado.

Dispde sobre • ved.ç~o do corte. e da
re;~pec'iv. eJcplor.çAo. da vegetaçAo 9adva
dI' .\fa,. AtI~n'Jc.. e da outras prollidlln·
cias.

O VICE· PRESIDENTE DÁ REPUBLICA, no exercício do
cargo de PRESIDENTE DA R~PUBLICA:·usando das atribui
ções Que lhe confere q art. 84: Jncjsos II e IV, da Constituição.
e tendo em vista o disposto no art. 225, § 4~ ,. desta, na Lei i1'!
4.771, de 15 de setembro de '1965, especialmente seu art. 14.
alineas a e b, no Decreto-Lei n?'289, de 28 de fevereiro de 1967, e
na Lei n~ 6.938, de 31 de agosto ae 1981,

Nos·termos do art. 142 do Regimeno Interno da Casa, solicito a V.
Eu.• aS providencias necessárias à ap~nsação do Projeto de Lei nO 69/95- do SenJior Hugo
Imbl •. que "considera Mata Atlãntica as formações florestais integrantes da Regilo
F"1l0ec0l6gica da Floresta Ombrófila Densa". ao Projeto de Lei nO 3.285/92 - do Sr. Fábio
Feldmann· "que "dispõe sobre a utilização e proteção da Mata Atlântica e di outras
providCnciu".

Certo de contar com a atenção de V. Exa.• apresento minhas

Cordiais Saudações.

DECRETA:

Art. 1~ Ficam proibidos, ~~~r prazo indeterminado, o corte
e a respectiva exploração da ve~tação nativa da Mata Atlânti
ca.

Art. 2~ O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente li dos Re·
cursos Naturais Renováveis (lbamal, no exercicio de sua com·
petência e de modo imediato e prioritário, deve promover rigo,
rosa fiscalização dos projetos existentes em áreas da Mata
Atlântica, na forma da lei.

Parágrafo único. Verificadas, pela fiscalização a que alude
este artigo, irregularidades ou ilicitudes, incumbe ao Ibama,
prontamente:

aI dílígenciaras providências e as sanções cabíveis:
b) oficiar ao Mi_nilitério PúbÍico Federal. se for o caso. vi

sando aos pertinentes inquerito civil e ação civil pública; e
....................................................................................... - .

A Sua Excelencia o Senhor
Deputado LUIS EDUARDO
Presidente da Câmara dos Deputados

PROJETO DE.LEI N° 69, DE 1995
(Do Sr. Hugo 8lehl)

Considera Mata Atlântica as formações florestais

integrantes da Regiâo Fitoecolõgica da Floresta

Ombrõfila Densa.

OF.N.o. 014/95 Bras1lia,. 01 de fevereir9 d~ 1995. (As COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo (ART. 541. E DE
CONSTITUIÇAo E JÚSTIÇA E DE REDAÇAo·/ART. 541 - ART.
24, III

I O Congresso Nacional Decreta:

Art.•0. Para os fins do Parágrafo 4°. do ano 225 da Constituiçlo, considera.
se Mala AtIin1ica as formações florestais que integram I Regilo Fitoecológica ~I Flotcsta.



Outubro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira24 . 33897

Ombrófila Densa, consoante definido no Manual Técnico da Vegetaçlo Brasileira - IBOE
1992, com a delimit~o estabelecida pelo Mapa da Vegetaçlo do Brasil - mOE 1988, além
du Formações Pioneiras com influência marinha (restingu) e eom influâleia f1uviomarinha.

Art. 2°. O Banco do Brasil S.A. e o Banco NacionIJ de Desenvolvimento
Ecónomico e Social abrirlo linhas de crédito, no prazo de 90 dias da vigência desta lei, para
financiamento da substituiçlo da lenha de florestas nativas como fonte energética das
inc!ústriás localizadas Di área da Mata Atlintiea.

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Art. "0, Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o an, 3°. do
Decreto rf, 750, de \O de fevereiro de 1993.

JUSTIFICAÇÃO

~ Projeto de Lei que ora apresentamos tem por desiderato corrigir distorções
econômicas e juridicu estabelecidas quando da ediçio do Decreto nO, 750, de 10 de
fevereiro de 1993.

o Parigrafo ":, do ano 225 da Constituiçlo Federal define a Mata Atlantica,
bem usim outros grandes sistemas ecológicos, como patrimônio nacional, Em conformidade
com O indigitado dispositivQ da Lei Maior, a utilizaçlo dos recursos naturais que os .
constituem se fui na forma dá Lei, de modo a assegurar a preservaçio do meio ambiente,

O'Poder Executivo, em sua providencial prcocupaçio de dar cumprimento ao
estabelecido, agiu, por fim, ao editar o Decreto nO, 750, de 10 de fevereiro de 1993, Atuou,
no entanto, de forma atabl!hoada e, em nosso entendimento, em desrespeito à Constituiçlo,
visto que regulou por simples ato adminiJtrativo àquilo que a Carta Magna preceitua que
seja efetuado por ato lqiJ\ativo, NIo é novo para os Nobres Pares a presteza com que o
Governo que recentemente se encerrou tinha em invadir as competâlcias do Parlamento,
NonnaImentc, COl11 a ediçlo de reiteradas medida provisórias, In C/1$l/, por decreto,
feriado ostensivamente princípio de Direito Constitucional, que veda in totum tal
procedimepto em Estado de Direito, com'preconizado no an, \0, da Constituiçlo brasileira.

É de todo evidente PIfI nós que a preservaçlo do meio ambiente, em
particular da ~ata.~t!ântiea, é.de interesse d todos os brasileiros. O Decreto nO. 750, de \O
de fevereiro de 1993•. todavia, ao definir as formações florestais constitutivas da Mata
Atlântica, o fez ampliando consideravelmente os limites., abarcand.o outras regiões
fitoecológicu dive~s. Assim, por exemplo, toda a área dos Estados sulinos tornou-se Mata
Atlintica por !lbra do ·citado Ato, em desacordo com todos os tratados acerca da matéria
existentes no Pais..

o que nos'faz propor o presente Projeto de Lei é o fato que tal procedimento
estende, a todas essas regiões, a vigência dos severissimos impedimentos e limitações
impostas pelo aludido Decreto. ao uso dos recursos florestais e á utiJizaçlo alternativa dos
solos interferindo desastrosamente sobre importantes segmentos produtivos. cujas
atividades estio, de fato, sujeitas ao cumprimento de legislaçlo ordinária Começam a
surgir, nessas regiões. os flagelos do desemprego. do êxodo rural e da ampliaçio da
ampliaçlo da miséria, Em nome da preservaçio do melo-ambiente (que nio compõem em ,
verdade a Mata Atlintica) está·se flagelando as famílias lá residentes desde séculos atrás

o teimo Mata Atlintica foi utilizado sem qualquer rigor técnico no presente
caso, especil1mente 'para as definições de competências dos Estados e do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - mAMA, na regu1amentaçio dos
seul recursos naturais.

A Mata Atllntica, Iústoricamcnte; compreende a vegetaçio florestal
caractClÍstica vertente atlintica, ao longo do litoral brasileiro. do Rio Grande do Norte ao
municipio do Oaório. no Rio Grande do Sul

AI panicularidades do clima, resultantes da influêneia maritima, associadas ás
condições do relevo, que funcionam com agente ascensional. da massa de mar úmido, com a
conseqllcnte condensaçlo e precipitaçio de água, conferetn a essas áreas. paniculanncnte ao

.. ' sul do Rio de Janeiro. característica climática tropical úmida, inob,stante situadas em
latitudes IUb1ropicais.

Embora louvável a preocupaçlo do Decreto nO 750, de 10 de fevereiro de
1993 em preservar a Mata Atllntiça, as interpretações realizadas, em panicular de seu an,
3°" tem impedido o desenvolvimento de atividades econômicas extremamente importantes.
vitaia para os moradores daquelas rcgi~s, e do uso alternativo dos solos, em outras regiões
fitoecológicas que á toda evidaneia, como os Pamp.lS, 010 se incluem no conceito de Mata
Atlintica, Nesses locais, atuam segmentos produtivos importantes para a economia do Pais.
quc, por erro de interpretaçio, estio sendo eonduzidos i estagnaçio, desempregando em
IIIUII trabalhadores e levando populações inteiras a penúria.

Com toda certeza, a prnervaçlo da Mata Atllndca inclui também a defesa da
qualidade de vida du populações que cerrtenariarnente a habitam,

Assim é, que ante todo o exposto, apresentamos como soluçlo para as
questões explicitadu acima, O presente Projeto de Lei, contando com o apoio dos Dustres
Pares, para obtcnçlo de sua aprovaçlo.

Deputadd HUGO BJEIJL

"LEGISUCAO CITADA ANE'XADA PELA
.CORDEH.CAO Df ESTUDOS' i,f;U1SLATIVOS.CtDI"

República Federativa do Brasil

CONSTITUiÇÃO
1988

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

Art. 1.° A Rcpúblíca Federauva do Brasil: formada pela umlo mdlssolúvel dos Esta
dos e MUnlciploS e do Dlstrtlo Federal. conslllai-se em Estado democráuco de dtrelto
e tem como fundamentos: ' .

I - a soberania:

11 - a cidadania: '

IJI - a dignidade da pessoa humana:

IV - os valores sociais do trabalho e da Iíw~ iniciativa:
V - o pluralismo político,

Parágrafo úmco. Todo O poder emana do povo. que' o exerce por meio de
representantes eleiros ou diretamente. IIOS termos desta Constltuiçlo.

...................................................., .
Art. 22~. Todos lem dircito ao mCIO ambiente ecologlc;u,uentc equilibmdo. bem dc
uso c~mum do po\'o e essencial fi sadia 9u:iIid.1de de \'ida. lJ1.1pondo-se ao podcr públi.
co e. a colc\l' Idadc o dc, er de defende-lo e presc,n-:Ho pam as presentcs e flllllr:ls
geraçOCs, .

§I." Para' assegllmr;1 efeti\'idade desse direito. IOcumbe ao poder público'

1.- prcser\'ar e restlmmr os processos ecológicos esscnciais e pro\'cr o manejo
ccológico das espécies e ecossistemas: .

11 - preser\'ar a di\'ersidade e a integridade do pmrim6nio gené\lco do Pais e
fiscalizar as cntidades dedlc:\das à pesquisn e manipul:lçào de mmerialllenc\lco~

11I - defimr. em todas as unidades da Fedemçfto. espaços lerrilorims 'c seus
co.mponentes a serem ~speciah1lente prolegidos. sendo a alleração e a supressão per
mltldns somentc mm"es de ICI. ,'edadn qualquer utili/JlçãO que compromel3 a uucgn.
dadc dos atn~utos que jnstifiquem s1la proleçllo: . .

IV - exigir. na .for~1Ia da lei. para instal:lçiio de obm ou ali\ idildc polencial
mente cnusndom de slgmfic:lU\'a degradação do meio ambicnte. cSludo pré\'io dc
Impaclo mnbienlal. n que se dará publicidade:

V,.. controlar r. produç:io. a comerciali1A1ç:1o e o emprego.de técnicas. mélodos
e substâncias que.comportcm risco para a \'ida. a qualid.1de de ,'id.1 e o meio ambieRte: .

VI - promo\'er a educação ambiental em todos os ni\'eis de ensino c n consei·
enti7.ação pública para a preser\'ação do meio ambicnie:

VII - proteger a fnuna c a fiora. \'cdad:ts. na forma da lei. as p'r:iticas quc
coloquem en! ~isco slla função cc~lógica. pro\'oquem.a extinção de espécies ou sub
metam os ammnis a cmeldadc.

§ 2," Aqllele que cxplorar rccursos mi1lemis fica obrigado a recupemr o meIo
................................................................................... ..- .,

DECRETO N? 750, DE 10 DE FEVEREIRO D,E 1993

Di,p6e sobre o corte. • explor.c'o e a
,upre•••o de veptac.o prim.ri. ou nQ5 eJr
t'6io. av.nçado e médio de re..neraç'o di
Mata A.Cl'ntica. e d. outras providl:ncias

O PRESIDENTE DA REJ;'ÜBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o àrt. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto
no art. 225, § 4?, da Constituição, e de acordo com o disposto no
art. 14, alíneas a e b, da Lei n? 4.771: de 15 de setembro de 1965,
no Decreto-lei n? 289, de 28 de fevereiro de 1967, e na Lei n?
6.938, de 31 de agosto de 1981,
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.DECRETA:

Art. l~ Ficam proibidos o corte, a exploraçlo e a supres
aio de vegetaçlo primária ou nos eatáiios avançado e médio de
regeneraçlo da Mata Atllntica.

Parágrafo único. Excepcion.lmente•• auprenlo d. vep·
taçlO primária ou em IItálio .v.nç.do e médio de repner.çlo
d. M.ta Atllntica poderá aer .utorlzad•• medl.nta daelalo mo·
tlvada do órllo eatadual competenta. com .nulntl. prévl. do
Instituto Br.slleiro do Meio Ambiente e dos Recursos N.tur.la
Renováveis IIbamal. inform.ndo-sa .0 Con..lho N.clonal do
Meio Ambiente (Conam.l. qu.ndo necaasárl. IL &XlCuçlo d.
obra•• planos. atividades ou projetos d. utllld.d. públlc. ou in
terene social. medi.nte .provaçlo de "tudo e rel.tórlo de Im
pacto .mblental.

Art. 2! A explotaçlo selatlv. da datarmln.d.s espaelaa
nativas nas áre.s cobert.s por veptaçlo primária ou nos as~'
lias avançado e médio de re..ner.çlo da M.ta Atlllltlea poderá
ser efetuada desde que observados os sallllntas requisitos:

I - nlo promova a supreaalo da aSpKles dl.tlnta. da.
autorizadas atravós de prátic•• d. roç.d... bo.queam.nto a .1·
mllare.:

II - elaboraçlo de projeto•• fund.ment.do•• antra outro.
aspectos. em estudos prévios técnlco·clentfficos da aatoquea e
de larantia de capacldada de manutançlo d. a.pécle:

III - estabelecimento de ára. e d. retlr.d.. máxlm.a
anuais;

IV - pré~ia autorlzaçlo do ólllo ..tadu.1 compitanta. da
.cordo com as diretrizes e erltérloa técnlcoa por el. aat.balecl·
dos_

Parágr.fo único. Os raqulaltos d.sta .rtlJO nlo •••plle.m
IL explotaçlo eventu.1 de e.pKle. d. Ror•• utlllzad•• par. con
.umo nal proprled.de. ou po.... da. popul.çIIe. tr.dlclon.I••
m.s ficará eujelta IL .utorl.açao pelo 61110 eat.du.1 competan-
t:e.

Art. 3! Par. oa .falto. daata decreto. con.ld.r.·.. M.ta
Atllntic••s form.çoe. floreatal. e ecosslstam.s .noci.do. In·
serldo. no domínio M.ta Atllntfc., com .s resp.ctlv•• dallml·
taçoes est.belecld•• pelo M.p. de Vlllltaçlo do Brasn. IBGE
1188: Florest. Ombrófll. Den•• Atllnl\c.. Flore.t. Ombrófll.
MI.ta. Flore.t. Ombrófila Aberta. Flor••ta E.taclonal Semld..
cldu.l. Floresta, Estaclon.1 Decldu.l. m.nllllcz.ls. r.atlnlas.
campos de altitude. brejoa InterloraJlos e encr.ve. fiore.teis do.
Nordeste. .........................................................................................
...............................................................; .

PROJETO DE LEI N° 635, DE 1995
(Do Sr. Rivaldo Macari)

Conceitua Mata AtlântiJa para fina de ~e9u1amenta;lo

do que determina'o parágrafo 49 do a~ti90 225 da
Constituição Federal.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 3.2&5, DE 19921

O COftllt'CSlO Nacional decreta: .

An. 1° PIl. 1ns do :ue determina o § 4° do art. 225 da ConstilUiçlo

Federal, do c:oasideradas panes integrllltCl da Mala Atllntica as formações i1ore1l1is que

comp/lIm U lCIllIinlcs regiOcs fitoeco1ógicas. definidas ..gundo classificação e delimitaç10

estlbeleCidlS pelo Mapa da V'lletaçlo do Brasil. elaborado pela Fundaçlo Institulo Brasileiro

de Geopafia e Estatlslica -.IBGE. em 1918:

I • F10resta Ombrôlila 0111II;
11_ F10reIll Ombr61ila Aberta;

111 - F10reala ESlacionaI Semidecidual;

IV. ~~EstacIOnai Dacidual;

V - manguezais;
Vl • restingas;

VII - campos de altitude;

VlIl - brejos interior...;'s;

IX - enclaves florestais do Nordcste.

An. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

An. 3° Revogam-.. u dispoJições em contririo.

JUSTIFlCACÃO

Em boa hora decidiu o legislador constituime incluir a Mata Atlinlica
_ OI ecoaiJIemu bruiIeiro. cuja preservaçIo tomou·se uma ~ssidade imperiosa.

OrigmaImente, _ cstreila faixa do territ6rio nacional. que ..

estendi. desde o Ceará até o Rio Grande do Sul. poIIUia cerca de um milhio de quilõmelros
qlIIdrrodoI da extendo. Hoje, embora rêduzida a menos de 10% de sua área original. COIIsitui
UIim~ uma das mais ricas florestu tropicais do mundo.

Descrições detalhadu feitas desde os tempos do descóbrimento dlo
COIlla que a Mata Atlimica achav.... cobena por diferemes tipos de formaç6es vegetais, as

quais col1lUbstanciam hoje as nove regiõcs.litoeco16gicu especiflcadas 110I incisos de la IX
da presente proposiçlo. Quanto à denominada F10rcsla Ombrôfila MISlI (F1orcsta Arsuc:iria.
segundo classificaçlo do IBGE). esta rorínc1uida de maneira equivoclds 110 Decreto n' 750.
de 10 de fevereiro de 1993. como pane formadora da Mata Atlinlica. coni eleito. a Fiorcst&
Araucária correSJll!llde a uma regilo fitoecológic:a que llUlICI COIIJlou, em neaIIwn ttatado
biOllcográfico escrito até hoje sobre o Brasil. COlllO parte COllllÍlUtiva da Mata Atlintica.

A inclusio das matu de araucária emre aquelas corrcspondemes à
ires de preservaç!o da Mata Atlânlica redundou. além disso. Da transformsçlo da quase
totalidade dos territórios dos estados sulinos brasileiros em um imenso espaço onde o

povoamento e o uso suslentado dos recursos nalUrais tomaram-.. extremamenle Hmi1ados.
NIo foi à tOa que, após a entrada em vigor do Decreto 750. o desemprego e o abIndono de

terras outrora produlivas. passaram a ..r a tônica nessa regilo do Pais.

A exploração predat6ria dos recursos nalUrais das tenu cobertu por
esse tipo de vegetaçio nio é objetivo de nenlwm dos Governos dos Estados do sul do Brasil.
Ao contrário, as respectivas legislações ambientais des..s Estados primam pelo rigor e pela

Cnf... com que se propôem a defender seu patrimônio ecológico. como é o~ da Lei
Estadual nO 9428. de 07 de janeiro de 1994. que dispõe sobre a Politica Florestal do Estado
de Sanla Calarina.

Essa lei coloca sob a lutela do ESlado "todas as f10reslas Dativas

exiSleme~'no lerritório ca;àrinen... bem como as formações vegetais de pone nIo arbóreo.
tIPK*,Fente campos e vegetações de a1lilude" (an. 3'). Pars exercer cssalUtela. o Estado
davIri,pramir. emre 'outras coi.... "a biodiversidade. através da prOleçio das formações
t1prtHnl1livu.l\eecomstema$ originais e de a.sociações vegelais relevantes. inclusive pela

ImplantlÇlo da bancos genético's' (an. 7", inciso I).

Compelirà ao pnder Publico. ainda segundo a Lei 9.428. o estimulo à

"(ormaçlo d. com\lb'loclis ou conselhos fiorestais nu comunidadcs rurais" (an.' 8'). Quanto
l ftlCalluçIo do euinprlmll\lo do que'~abelece a lei. esla deverà ser exercida "pelos Orgias e

.ntldades 10VlI'1IIrP""111 estadual,. vinculados i Secretaria de Eslado responsàvel pela

Polltlca AtnliIanlal" (In. 16: ~,) ..

, ~ .. poda ·obNmr do lKCI1lJIIo acima citado. a preHlVIÇIo do
patrimõnio natural óbrullelro e· !Im objetivo • .. pIl'lIIII}Clllllllellle peneguido por~
governantes, nIo. só em nívII -.dual. CQl'IlO IIIIIWm local. P.. exercer _ lIfIf'a ele
preservar ad~ vegetal. bloI6sIca da .... Etladol, est.... prop6om, COIll apeciII
enf'ue, a Cstimular a participaçio da popullÇlo llO lt'IbaIho di l1IcIIIuçIo • COllll'OIa dai
atividadcs~I e JOCiais. Isso serve tambélllplrl dImonItrIr qua IIOCicdIdt bruiIIira
já se encontra IUficientllllellle 'amadurecida para 1tUIlIr•• lIIIIIllO 1IllP. lIlSI tnIIIIIlo
pennanente.'de controle do UIO de seul recurso. naturIis.

A~ da UIO SlIIlentado dos recursos naturais nio prMMIpilI, llO
IIIItIIIlO, o "c:onseJamento" desses recunol. Ao contrário. esae COIICIito lpfIIOI a
neceuidade de u gerações atuais e futuru deles poderem tirar o seu SlIIlellUl, deIde que
preservando sua essência.
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Dessa forma, o excesso de zelo que levou o Executivo a incluir a

Floresta Ombrófila Mista na área de preservaçio da Mata Atlintica acabou por configurar
uma ingerência do Governo Federal nos assuntos internos dos Estados do Sul do Pais,
contrariando o que determina o art. 24, § 1°, da Constituiçio Federal. Com efeito, reza essa

norma constitucional que, no âmbito da legislaçio concorrente, a competência da Uniia

deVe-se limitar apenas a estabelecer normas gerais. Isso toma mais que oportuna a presente
proposiçio, uma vez que esta concorrerá para reafirmar o dever desta Casa de resguardar

e reafirmar os principios constitucionais. entre os quais se destaca aquele que defende a

autonomia dos Estados da Federaçio.

Conclamamos, portanto, os nobres Pares, a prestar seu apoio
irrestrito á Proposiçio em apreço, contribuindo com isso nio só para sanar o equivoco
cometido por meio do Decréto nO 7S0, de lO de fevereiro de 1993, como também pua

assegurar á populaçio dos Estados' do Sul o direito de promover seu próprio

desenvolvimento.

''L&GIQUÇlO' errAi:lÁ ANEXADA' pEl..i
eOORIlliNAçAO Dli Ell'TUDOIl LEGISLA'TIVOIl-e.Dr'-CONSTITUIÇA0

REPúBLICA FEDERMIVA DO BRASIL
1988' '

...................................................' 1 .

TtiuLo 111

................................... -" 7 ~ .. 0.0 ~ ' ~ ..

CAPÍTIJLO II

DA (JNIÀO

i ' .. i",... . l .

Art. ;4, CQlt}pele à l,Jn,í~, aos Estados e ~o OíSlrito Fedérallegislar cónCórienteme~~
te sobre:
...................................................., : _ ~~ ~ .

§ 1.. No âmbito da legislação concorrente. a competência da Unillo limitar-se-
Aa estabelecer normas gerais.. ' .' ,"
••••• ~ /.: ~ ••••••••• "••• ; -•• ' ' •• "•• ' ••••.•1 10 •••' ' ,

Ttrvw VIII

.. ',' •.••••••.•••••••• ( ••~••••• ~.,. "i.~.'.~"'."".'" " .

Art, 22!1. Todos lêmdireito ao meIO ambiente ccologicam~nte equilibrnflo. bem de
uso comum do 1)01'0 Ccsscncilll il sadm qmiBdade de \'id:1. IInpondo-se:lo poder públi
co c à coletil idade o dc\'er dc defende-lo e presCÍ'\',i-lo p:irn as prcscl1\CS c fmuras
geraçôcs .

~.: '..' ~. ~ :- .
§ 4." A Floresta Amazônica brasíleira. a Màla AtlánÍica. a Serra do Mar. o

Pantanal Maio-Grossense e a Zona CÔSIClra.si\o pairimônio nacional. e sua Utilil.l1Çi\O

far-se-à. na forma da Ici. dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambIente. mchlsl\'e quamo ao uso dos recursos naturais.

.~ ~~.~.~.~ ~ .. ~.~ '~~'" ~"""" .~ "'~""" .. ~ .. ~"""" .. '",.,., .
.............................. ~ ~~ ~ ~ .

DECRET0 N? 75D, DE 1D DE FEVEREIRO DE 1993

Dispõe sobre o corte. a eXPloraç.o e _
supressão de vegetaçdo primária ou nos es..
tágios B vançsdo e médio de rfJgeneraçAo da
Mata Atl~ntica. e dzi outras providência.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84. inciso IV, e tendo em vista o disposto
no art. 225, § 4?, da Constituição, e de acordo com o disposto no
art. 14, alineas a e b. da Lei n? 4.771, de 15 de setembro de 1965,
no Decreto-lei n? 289. de 28 de fevereiro de 1967. e na Lei n?
6.938. de 31 de agosto de 1981,

DECRETA:

Art. I? Ficam proibidos o corte. a exploração e a supres
são de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de
regeneração da Mata Atlãntica.

Parágrafo único. Excepcionalmente. a supressão da vege
tação primária ou em estágio avançado e médio de regeneração
d.a Mata Atlãntica poderá ser autorizada, mediante decisão mo
tivada do órgão estadual competente, com anuência prévia do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (lbama), informando-se ao Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama). quando necessária à execuçao de
obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou in
teresse social, mediante aprovação de estudo e relatório de im
pacto azrbiental.
.............................................. ~ , ~ .

..: .: : ~ " .

COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE li MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.285/92

Nos termos do Art. 119, caput, ·1, do Regimento Interno da
Cimara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão determinou a abenura e divulgação na
ordem do Dia das Comissões, prazo para recebimento de emendas( 5 Sessões l. no periodo de
30l 03195 a ~7.( 04 195. Findo o prazo de cinco se~sões, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, em 07 de abril de 1995.

JinJv.".:[
Aurenilton Ara~' h: ~'eida

Secretário' .

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDO~, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

I - Relat6rio

O nobre Deputado Fábio Feldmann propõe,
através do Projeto em epígrafe, a regulamentação do uso dos
remanescentes de Mata Atlântica do pais.

. Para os efeitos do Projeto proposto, a Mata
Atlânt1ca abrangeria as seguintes formações vegetais
estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, de 1988, do
IBGE. Floresta Ornbr6fila Densa Atlântica, Floresta Ombr6fila
Mis~a, . Floresta Ombr6fila Aberta, Floresta EstacionaI
Sem1~ec1dual. Floresta EstacionaI Decidual, manguezais,
rest1ngas, campos de altitude, brejos interioranos e
enclaves florestais do Nordeste.
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o Projeto baseia-se nos conceitos de
vegetação primária e vegetação secundária, esta nos seus
v!rios est!gios de regeneração, isto é, inicial, médio e
avançado. Vegetaçao prim6.ria é aquela ainda origipal, que
nao sofreu intervençao humana significativa; e vegetação

secundária é aquela decorrente do processo natural de
regeneração de áreas anteriormente desmatadas.

Co~base nesses conceitos, proibe-se o corte,
a exploração e a supres'são da vegetação prim6.ria e taJllbálll
daquela secundária nos estágios médio e avançado de
regeneração. Esta proibição, todavia, não é absoluta. O
Projeto admite a possibilidade de Bupressao da veqetaçllo
secundária na hipótese de obras ou atividades de utilidade
pública ou interesse social, salvo nos Estados onde a Area
remanescente de Mata Atlântica seja inferior a 5\. MIlite
ainda a exploração seletiva, quando de modo sustentAvel, de
determinadas espécies e O uso dos recursos naturais por
parte das populações tradicionais para atender ~. sua.
necessidades de subsistência.

A competência para regulamentar a supres.llo e
exploração da vegetação da Mata Atlântica em estágio inicial
de regeneração, bem como para definir os critérios que
permitam identificar a vegetação primária e secund!ria no.
seus estágios de regeneração é conferida ao lBAMA, elll COIllUlll
acordo com os órgãos estaduais competentes e sujeita A
aprovação do CONAMA.

Convém mencionar ainda a proibiçllo d.
exploração da vegetação com a funçâo de proteger espécie. da
flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, fOrlllar
corredores entre remanescentes de vegetação prim6.rill ou ·elll
estágio avançado de regeneração ou proteger o entorno de
unidades de conservação.

O ilustre Deputado Fábio Feldmann fundamentll
sua proposição em quatro argumentos principais. a) a MIItll
Atlântica é uma das mais ricas florestas tropicais do mundo
em matéria de biodivers idade , com mais de 10 mil e.p6cie•.
vegetais e um grande número de espécies de fauna, co. UIIl
alto nivel de endemismo, vale dizer, de espécies que ocorr..
exclusivamente na Mata Atlântica, e muitas delas llIIl8açad••
de extinção; b) Na área definida como Mata Atlllntica e.tA
localizada mais de 70% da população brasileira que depe~e
dos serviços ecológicos e econômicos proporcionados pela
florestas na forma de água potável, controle da erosAo do
solo, áreas de lazer e turismo e outros, fundamentais para
uma vida digna e sadia; c) a Mata Atlântica foi reduzida a
menos de 10% da sua extensão original e é a regiAo do pai.
sob maior pressão de desmatamento; e, finalmante, d) ~ Mata
Atlântica é considerada pela Constituição Federal patr1mOnio
nacional.

Ao Projeto de Lei n. 3.285/92 foram apensado.
os de n. 69/95, de autoria do insigne Deputado Hugo ~iehl, e
n. 635/95, do ilustre Deputado Rivaldo Hacari. Aíõbos se

propõem, em essência, a definir o que se deve entender por
MAta Atlântica, tomando como base o mesmo Mapa de vegetação
do Brasil do IBGE. para o Deputado Hugo Biehl, a Mata
Atlântica deveria se restringir à Floresta Ombrófila Densa,
além de Formações Pioneiras com influência marinha
(restingas) e com influência fluviomarinhas. Já a definição
proposta pelo Deputado Rivaldo Macari é a mesma adotada pelo
Projeto de Lei n. 3.285/92 do Deputado Fábio Feldmann.

O Deputado Hugo Biehl justifica sua
proposição argumentando que: primeiro, a inclusão de outros
tipos de florestas que não apenas a ombrófila. Densa na
definição de Mata Atlântica é cientifica e hist"ricamente
incorreta; e , segundo, que as restrições ao uso dos recursos
naturais que vem sendo impostas às populações que habitam as
regiões consideradas Mata Atlântica além da Floresta
Ornbrófila Densa, poe força da legislação vigente, tem
condenado estas populações à estagnação econômica e ~
penúria.

~ o relatório.

II - Voto do Relator

A Mata Atlàntica, como já foi, com muita
propriedade, anotado pelo ilustre Deputado FAbio Feldmann na
jUbtificativa ao seu Projeto, é um dos mais ricos
ocossistemas do mundo em matéria de biodiversidade. De
acordo com o insuspeito Atlas do Meio Ambiente do Brasil,
"laborado pela EMBRAPA, calcula-se que na Mata ~tlântica

1xistam dez mil espécies de plantas. Destas, 50% são
1ndêmicas, isto ê, ocorrem exclusivamente naquele
acoGsiatema. O número de endemismo cresce significativamente

quando separamos ~s espécies da flora em grupos, atingindo
53,5\ para as espécies arbóreas, 64\ para as palmeiras e
74,4\ para as bromélias. Com relação às espécies da fauna,
cont.am-se -'na Mata Atlântica' 160 espécies de aves; 23 de
marsupiais;, 57 de roedores, 183 ~e anfibi9s; 143 de répteis
e 21 de primatas. Isto para não fa~ar no número imensur!vel
de invertebrados. . .

Esses números são;suficientes para revelar li
dimensão dos interesses em jogo quando se. fala na
necessidade de se conservar ~ patrimOnio bio16gico
representado pela Mata Atlântica. Não se p0de esquecer que o
material genético, graças à moderna biotecnologia, é o
recurso do futuro. Os produtos elaborados por meio da
engenharia genética, com aplicações na medic,ina, na'
agricultura e lia indds'tria, já movimentam 'hoje bi'l.hões de
dólares. As aplicações, as soluções? o volume de ~ecursos

que serão movimentados nos próximos anos e décadas são
inimagináveis. Para se ter melhor idéia do que a engenharia
genética significa é útil fazer uma comparação çom a
revolução observada na área da informática. H! não ma,is do
que duas décadas atr!s, a aplJ.cação cotidiana. dos
computadores era assunto de ficção cientifica. Hoje os
computadores estão por toda part.e, não se pode mais viver
sem eles e a pessoa mais rica do mundo é Bi11 Gates, o homem
que popularizou os computadores pessoais (PC's).

I
Pois muito bem. A engenhari~ genética estA no

estágio em que se encontrava há duas décadas a informática.
E aqui é preciso sublinhar o ponto celltril!l da questao: ,a
ciência e a inddstria genética não criam., genes. Elas 'vão
buscá-los na natureza.

t essa, portanto, a dimensão' das questões que
estão em jogo quando se discute a importância da conservação
lia diversidade biológica da Mata Atlântica. Mas a
preservação dos recursos genéticos não é a única
preocupação.

Como j! foi dito, aproximadamente 70\ da
populaçao brasileira vive nos dominios da, Mata Atlântica 
naa cidades, nas comunidades caiçaras e indígenas -,r .que
dependem das .florestas para manutenção da' sua qualidad~ de
vida.. A Mata Atlântica é responsável pela manutençãp e
regulação do fluxo dos mananciais hidricos, assegura a
fertilidade dos solos, estabillza o clima, protege escarpas
e enco8tas de serras, controla a erosão e o aS8oreamento dos
corpos d!gua, proporciona oportunidades únicas para o ~azer

e O turismo em contato com a natureZA a " •

A despeito da sua importância, a" Mata,
Atlântica cobre hoje menos de 9\ da sua áreas original, e~

alguns' Estados menos de 5\~, o que é mais grave, continuá
sendo destruida em ritmo acelera!'l..0' Da área total original,
de aproximadamente 1,4 milliões'~~e quilômetros quadrados,
restam apenas c~rca de 52.000 quilômetros qqadrados. A Mata
AtlAntica é ameaçada por grandes concentrà,<ões urbanas e
industriais, pela agroindústria de açúcar e álcool, papei e
celuloBe e sider6rgicAs, o transporte de combustível em
ol~odutos e gasodutos, expansão urbana desordenada na ..faixa
litor!neA, mineração de granito, calc~rio e a~eia,

exploração predat6rias de espécies florestais, caça de
animais silvest~QS, etc. -

Das Matas de Araucária, que representam a
adaptação da Mata Atlântica a um clima subtropical, restam,
dos 100 mil quilOmetroB quadrados originais" menos de 300
mil hectares, ârea equivalente a uma grande fazenda n~ norte
do pais. No sul da Bahia e no norte do Espirito Santo, a
derrubada da floresta foi uma operação programada pelo
próprio governo, com incentivos para a indústria da madeira,
do papel e ?O aço.

Um estudo reÍllizado pelo INPE e a Fundação
50S Mata Atlãntica, comparando imagens de satélite de 1995 e
1990, constatou a eliminação de mais de meio milhão de
hectares, equivalente a aproximadamente 400 campos de
futebol de matas destruidas por dia. Neste ritmo, a Mata
Atlântica, o segundo· maior maciço florestal do pais
transformou-se na floresta tropical mais ameaçada do
planeta, só perdendo para as quase extintas florestas de
Hadagascar.

E fundamental e urgente, portanto, tendo em
vista o valor dos remanescentes da Mata Atlântica e o grau
de, a~aça a que esse ecossistema está sujeito,/ assegurar a
sua conservação, recuperação e uso sustentável.;,

A primeira iniciativa, na esfera legislativa,
tendo em vista proteger a Mata Atlântica coube ao legislador
constituinte, quando, junto com outros ecossistemas atribuiu
ao bioma status de patrimônio nacional, cuja utilização deve
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Não ha a menor sombra de d6vida de que todos
08 grandes cientistas, brasil~iros e estrangeiros, que
propuseram uma c~assificação da vegetação para o Brasil ou
abrangendo o pais, se estivessem preocupados,
prioritariamente, com a conservação de nossas florestas,
defenderiaJll ardentemente a mais ampla definição possivel
para o termo Mata Atlllntica.

A esse prop6sito, é oportuno reproduzir aqui,
in verbis, o testemunho do ilustre estudioso e
conservacionista brasileiro Almirante Ibsen de Gusmão
Camara:

"OS botânicos e fitoge6grafos não são
concordes quanto A denominação aplicável a essa
cobertura florestal que ocupava pelo menos 12\ 'do
Brasil, com fisionomias e composição floristica muito
db~'ersificadas, em função de climas, relevo e solos
mUJ.to _distintos. AlI mais recentes publicações' da
Fundaçao ·Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) dividem-na em três tipos básicos de
matas: as florestas ombr6filas densas, latifoliadas (de
folhas largas, em oposição às espécies angustifoliadas,
que ~em. folhas elltreitas, como os pinheiros) e
p,:,renJ.f61L'as (de folhas perenes, sempre verdes).
Sl.tuadas ao longo das planícies litorâneas e encostas
das montanhas costeiras, compreendendo matas· sempre
verdes, úmidas e compactas ~ as florestas estacionais
interioranas, também latifoliadas, porém parcial;nente
caducifólias (que perdem as folhas) devido à eX1stência

de periodos anuais mais secos~ e 08 pinherais dos
estados do Sul, onde predominam os dois 6nicos gêneros
de conifpras aut6ctones do· Pais, o pinheiro-do-paraná e
o pinheirinho-bravo (gêneros Araucária e Podocarpusj.,

O fato da Mata Atlântica ser um complexo de
,diferentes tipos de vegetação não é uma caracteristica
exclusiva deste, bioma. Os cientistas identificam nos
cerrados, por"exemplo, vários tipos diferentes como o
"campo-limpo" I o "campo-sujo", o "cerrado em sentido
estrito", o "cerradão", as "veredas" I dominadas pela
palmeir~ buriti, e as matas ciliares, dentre outros. O fato,
por exemplo, dq campo !impo ser desprovido de vegetação
arbustiva ou arb6rea não lo exclui da definição de Cerrado.

" . Além disso, é fundamental ter em mente que
toda classificação é, em granoe medida, arbitrária. Ela vai
depender dos critérios selecionados por cada autor, dentre
Q8 inúmeros posslveis, em função dos seus objetivos e das
auas, preferências "pessoais. ~ natural e mesmo inevitável,
pprtanto, que hajam tantas classificações diferentes quanto
o ,n6~ero dos peritos ou equipes de peritos que se dispõem a
tiesenvolve-las. Classifica~ é sempre uma atividade pessoal.

A verdade é, que ao todos os cientistas,
q!"anqo prop.useram suas classificações para as florestas e
demais formas de vegetação que ocorrem do nordeste ao sul do
pais,' o ~izeram movidos {por preocupações de natureza
científica ~ e didát,ica. Não estavam prioritariamente
preocupados com o problema na conservaçãô dessas florestas.
Ao I c~entista, quando propõe' uma classificação,' interessa
i~e!1t,ificar as diferenças' e as semelhanças entre as
dLferentes formas de vegetação, estabelecer as relações
e.n~re suas características e outros aspectos do ambiente,
como o· solo e o clima, de modo tal que essas classificações
pqs~a~'auxil~ar na interpretação e compreensão da nQture:~' e
dinllmica de ..cada tipo de vegetação, isto é, como funcionam,
como

l
interagem os diferentes elementos que as compõem, como

se desenvolveram. e em que sentido estão evoluindo, etc.
Po~tanto o,que move um cientista ao propor uma classificação
são prepcupações de natureza predominantemente cientificas.

OCorre, porém, que o que está em debate no
mom<Jp.ti3" aO',se discutir a elaboração de uma legislação para
a Mat/!o Átlllntica, não são preocupações de natureza
predominaptemente cientificas. O que esta em discussão é a
conservação c;lo que resta das florestas tl'opicais e
~ub~ropicais que cobriam as regiões nordeste, sudeste e sul
do pais e' que foram quase totalmente destruidas desde o
início da colonização portuguesa. A preocupação aqui,
repito, não é de ordem cientifica. O que preside as
propostas recentes de uma legislação para a Mata Atlântica é
a preocupação com a sua 'conservação, no mais amplo e
profundo s~ntido do termo, isto é, tendo em vista a
mànutençl;o e 1l\Ii!1horia das condições de vida da população
atual e, é' f~ndamental que se enfatize, das gerações'
futuras.

se fazer, na forma 'da lei, "dentro de condições que
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto
ao uso dos recursos naturais" (CF art. 225, S 4 0 ).

O Governo Federal, com o propósito de
regulamentar este dispositivo constitucional editou, em 25
de setembro de 1990, o Decreto nO 99.547, qu: dispunha sobre
"a vedação do corte e da respectiva exploraçao, da vegetaçã~
nativa da Mata Atlllntica". Esse Decreto, entretanto, foJ.
considerado falho por nllo delimitar claramente a área a ser
preservada e não definir parâmetros para a sua efetiva
implementação.

A partir do final de 1991, o Conselho'
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA chamou a si a fun~ão ~e.
estabelecer os parllmetros para a elaboração de uma ~e~ maJ.s
adequada para a conservação da Mata Atlântica, defJ.nJ.~do a
área de abrangência do bioma e estendendo ~ ?r?teçao ~s
formações florestais secundárias nos estágios LnLc~al, médLo
e avançado de regeneração. Definiu, aind~, crL~érios e
procedimentos para a supressão e exploraçao rõcLonal da
floresta orientando as ações e criando instrumentos de
controle' abertos à participação de todos os segmentos da
sociedade.

Com base na proposta elaborada e aprovada
pelo CONAMA, o Deputado Fábio Feldmann, como revela na sua
;"R,~if;r"H-," Dl'1horou o Proj,.to de Lei nO 3.285/92-;

No ano de 1992, o IBAMA encaminhou a proposta
,do CONAMA à Presidência da Rep6blica, que foi transformada
no Decreto nO 750, assinado pelo presidente Itamar Franco em
10 de fevereiro de 1993. Este é, portanto, o principal
documento legal regulamentando atualmente a conservação e o
uso da Mata Atlãntica.

No que pesem suas qualidades, o Decreto
750/93 vem sendo alvo de algumas criticas, que é preciso
enfrentar, já que o Projeto de Lei nO 3.285/92 reproduz, em
essência, o disposto naquele documento legal.

A primeira delas é a de que a regulamentação
da conservação e uso da Mata Atlântica s6 poderia ser feita
através de lei, e não de ato normativo emanado do poder
Executivo. Ainda que esta seja uma questão controve"tida,
ela reforça a importllncia da aprovação de uma lei
regulamentando o tema, como a que se discute no momento.

A segunda critica importante é a de que a
definição adotada pelo Decreto 750/93 para Mata Atl'!-ntica
nio seria cientificamente correta, na medida em que estaria
abrangendo formas de vegetação que não poderiam ser
consideradas Mata Atlllntica, como, por exemplo, as Matas de
Araucárias.

ElIl primeiro lugar, é preciso considerar que
nenhum grande biolllll é homogêneo, em termos de fisionomia,
composição de espécies, condições de relevo, solo e clima e
outras caracteristicas ambientais. Um bioma é sempre, na
verdade, um complexo de diferentes tipos de vegetação.
Quanto llIllior o grau de detalhamento de uma vegetação, -maior
o ndmero de diferentes tipos de formação que se é cap~z de
identificar. O fato de as Matas de Araucária serem
carateLLzadas por uma espécie dominante, que se sobressai em
relação As outras pelo seu porte e formato peculiar não
significa que essas matas não possam ou não devam ser
abrangidas pela definição de Mata Atlântica. Se o Pinheiro
do Paraná fosse totalmente removido, a floresta remanescente
seria indistinguivel, fisionomicamente, das demais florestas
que constituem a Mata Atlântica. Por outro lado, há, na Mata
Atlllntica, florestas dominadas por outras espécies que, no
entanto, não se revelam como tal aos olhos do leigo por que
as espécies dominantes tem a mesma aparência das demais.

A afirmação de que as Matas de Araucária são
uma expressão local de um mesmo tipo de flor:sta.é
confirlllllda pelo renomado Fitoge6grafo Carlos Toledo RLzzinJ.,e. livro recente sobre os ecossistemas brasileiros. No
capitulo dedicado As Matas de Araucária fica-se saben~o q~e
"as diversas comunidades de pinheiro são fases sucessJ.onaJ.s
e não comunidades maduras e' integradas: por conseguinte,

estão em diferentes fases de sua eVOlução para o tipo
definitivo, que 6 a floresta pluvial. Compreende-se isso ao
considerar que essa árvore é uma espécie pioneira,
manifestamente heli6fila (adaptada ao sol), que avança sobre
áreas campestres abertas e ensolaradas, não se reproduzindo
quando a sombra se torna densa. ( .•• ) Os grupamentos de
pinheiros são, pouco a pouco, invadidos por pequenas árvores
e arbustos, iniciando-se, assim, a sucessão. ( ... ) Aos
poucos introduzem-se outras, que lentamente vão tomar o
lugar das primeiras ..• ( .•. ) Em fase mais avançada, quem vem
dominar a submata - por debaixo dos pinheiros - é a célebre
imbuia •.. ( ••. ) Enfim, mais tempo dado, a araucária alcança
o t6nú.no do seu ciclo vital e desaparece - deixando a
floresta pluvial atlântica pura." (grifas nossos).

constituiriam,
anterior de
predominância
tc.davia, tende

As Matas de Pinheiros ou de Araucarias'
portanto, a Mata Atlântica em um estágio
evolução, de sucessão ecológica, com

do Pinheiro-da-Paraná, espécie esta que,
naturalmente a desaparecer.
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geralmente mesclapos 'com vegetação latifoliada, 'em que
se deBtacam Arvores da familia das Lauráceas,' éujos
representantes mais conhecidos Bão as canelas.

As opiniõeB divergem amplamente no que cabe aplicar a
denominação de Mata Atlântica. Para uns, talvez a
maioria, ela deveria ~imitar-se às florestas ombr6filas
densas da zona' litorânea e das montanhas costeiras;
outros, nela inoluem aB matas estacionais do interior;
e alguns, até mesmo os pinheirais sulinos. Sejam quais
forem as opinióeB e OB argumentos usados em sua defesa,
para efeito d. conservação do pouco que restou da
~nsa floresta p:dllitiya, , conyeniente dar à
denominação de Mata Atlln~ica o seu sentido mais lato,
nela englobando 1110 só os tris tipos b6sicos acias
..ncionados, ..s ta.b6_ os aanguezais e a'yegetaçlo de
restinga, esses Coa0 ecossisteaas.~Bsociados." (Grifos
nosBos) •

o Almirante Ibsen reconhece", portanto, que
sobre o ponto da vista cientifico o mais' correto seria,
talvez, chamar de Mata Atlântica apenaB a floresta ombr6fila
densa. Entret'anto, aob o ponto de vista da conservação do
que resta de floreBta Ào longo do litoral e rio interior do
Centro-Sul defende a poaição de que se deve incluir todo~ OB
três mencionadoa tipos de formação flo~eBtal•.

o Projeto de Lei 3.285/92, ao definir Mata
Atlãntica, o faz tendo em vista oa seuS prop6sitos
especificos, propósitos esteB que são de natureza
predominantemente conservacionistas. Não se está, portanto,
obrigado a obedecer a nenhuma classificação cujos propósitos
são de outro ordem. Se o Projeto, assim coma o Decreto nQ
750/93, utiliza a claBaificação e o 'mapa do IBGE para
eBtabelecer os limites do' que, para seus efeitoB, se deve
entender por Mata Atlântica, o faz por economia de meios,
vale dizer, porque os documentos produzidos pelo Instit~to
são os de mais fácil aceSBO 'e os que permitem a mais ráp1.da
e precisa identificação das· áreas cuja utilização se
pretende regulamentar_ O Projeto poderia ter se va,li,do ~e
qualquer outra claBBfficação ou critério para a del1.m1.taçao
dessa área.

Uma te~ceira,critica que se poderia fazer ao
projeto é a de que, proibindo-se a exploração d~' Mata
Atlântica·estar-se-ia impond9 obstáculos aO desenvo~v1.mento,

condenando aB comunidadeB atingidas ao atraso.

De inicio, é preciso lembrar,· primeir,':que se
está tratando aqui do que restou da Mata Atlântica, isto é,
menos de 10\. da sua área original. Além disao, as floresta
que permanecem eBtão, em grande medida 10calizadaB em áreaB
montanhosas, pouco aptas para o 'de8envolvimento~ da
agricultura (motivo pelo qua~ mantiveram-se.conBervadas), o~
em unidades de conservação •. Em segundo ,lugar, o que se
pretende, com a con~ervação ~~8 florestas remanescent~B não
é preservar por preservar, o que seria inadmissivel, mas,
isto sim, assegurar as cdndições eco16gicas minirnas
necessárias para um desel\volvilnento sustentável, que
aBsegure meioB e condições. de vida adequada para a
população.

Dito isto, consideremos atentamente o projeto
de Lei nQ 3.285/92. No S 3Q do artigo lQ ele estabelece a
possibilidade da exploração seletiva de espécies nativas em
condições que aBsegurem sua sustentabilidade. Além disso,
possibi~ita ~s populações tradicionais a utilização dos
recurBOS necessários ~ manutenção de suas atividades
culturais e de subsistência. Finalmente, em casos de
utilidade püblica ou interesse social a supressão da
vegetação é possivel. Tais medidas asseguram, portanto, a
exploração econômica das florestas e o desenvolvimento das
comunidades, sem no entanto comprometer sua conservação.

A deapeito de suas qualidades, entretanto,
entendemoB que o PL 3.285/92, tendo em vista as experiências
acumuladaa desde sua proposição, pode ser aperfeiçoado. Co~

eBse,prop6sito estamoB ap,esentando emendas, cujo teor é o
segu1.nte:

a) obrigatoriedade da motivação para
autorização por parte dos órgãos estaduais da supressão da
Mata Atlântica nOS caSOB de utilidade pública.

b) supressão do art. 2Q que impede a
exploração sustentada das Mata Atlântica nos Estados onde a
cobertura remaneBcente seja inferior a 5\.

c) detalhamento dos .critérios que devem ser
observados para se permitir o a exploração sustentada da
Mata AtUntica.

d) melhor tratamento dado as populações
tradicionais no que se refere a uso feito pelas mesmas dos
recursos naturais da Mata Atlântica;

e) maior restrição à exploração da vegetação
secundária em _estAgio inicial de regeneração nos Estados
onde a vegetaçao remanescente seja inferior a 5%. -

f) definição mais precisa dos cri.térioa que
devem orientar a supressão e exploração da Mata Atlântica em
áreas urbanas, que no Projeto de Lei nQ 3.285/92 é tratado
de forma genérica.

g) isenção de tributação para a1l áreas de
vegetação primária da Mata Atlântica;

h) inclusão de um artigo definindo as
penalidades a que estão sujeitos os infratores da Lei.

Nosso voto, portanto, é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 3.285/92, com as emendas anexas, e pela
rejeição dos Projetos de Lei nQ 69/95 e nQ 635/95.

Sala da Comissão, em 2gde "''1'"''"-> ~j de 1'1'lf.

-- )\--.....
i':> \.\"'-' ,~ r,;--.:""

Deputado wilBon Branco

EMENDAS OFERECIDAS PELO RELATOR

EMENDA NQ 1

Dê-se ao 5 lo do art, lQ a seguinte redação:

"Excepcionalmente, a supressão da
vegetação secundAria, nos estágios médio e
avançado de regeneração da Mata Atlântica
poderá ser autorizada, mediante, decisão
motivada do órgão estadual competente, COII
anuência prévia do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Rectirsos Naturais
RenovAveis - IBAMA, informando-se o Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONA!IA, quando
necessário à execução de ·obra, planoa,
atividades ou projetos de utilid~de püblica,
mediante aprovação de estudo e relat6rio de
impacto ambiental." "

Sala da Comissão,' ·çõ de' agoBto' de' 1995.

'\"~l"~ "---':'
Dputado Wilson Branc~

Relator

EMENDA NQ 2'

AcreBcente-se ao art. lQ 03 seguintes 55 5Q e

"5 5Q O disposto neste artigo não
se ,aplica quando:

I a supressão da vegetação
secundária nos eBtágioB médio e superior de
regeneração da Mat~ Atlântica visar à prática
de agricultura familiar de subBistêricia
baseada nO siatema de' rod.t:Ho· utilizado por
populaçõea tradicionais, deade que comprovada
a utilização agricola anterior da mesma Area;

11 a exploração eventual de
espécies da flora tiver por fim o consumo nas
propriedades ou posses de populações
tradicionais, sem caráter de uso comercial
direto ou indireto.

S 6Q As atividades de que trata o
par&grafo anterior ficarão sujeitaB à
autorização do 6rgão estadual competente."

Sala da Comissão, '25 de agosto de 1995.

""~~ ~"-Dputado Wilson Branco

Relator
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EMENDA NO 3 EIlENDA NO 6

Dê-se ao S 3D do art. 1D a seguinte redação:

"S 3D A exploração seletiva de
determinadas espécies nativas' nas' áreas'
cobertas por vegetação secundária nos
estágios médios e avançado de regeneração da
Mata Atl!ntica poderá ser efetuada, desde que
garantida a· sobrevivência da espécie
explorada, observados os seguintes
requisitos:

I - não promova a supressão de
espécies distintas das autorizadas através de
práticas de roçadas, Qosquearnento e
,similaras;

011 dellaill.

do art. 10, renumerando-se
suprima-se o S 2°

Sala da Comissão, 2J de agosto de 1995.
. ",,:,""'" .'. ,.\...~ ~--

DPutadÕ' willlon Branco

Relator

EMENDA N0 4

Dê-se ao art. 30 e Ileu respectivo parAgrafo
6nico a seguinte redação:

"Art. 30 A supressilo e a exploraçilo
da vegetação llecundAria 9ID estAgio inicial de
regeneração da Mata Atlantica serllo
regula_ntadoll por ato do IBAMA, ouvidos os
6rgllos estadual competente e o Conselho
Estadual do Meio Aabiente respectivo,
informando-Ile ao CONAMA.

ParAgrafo 6nico. A supresslo ou
exploração de que trata este artigo, nos
estados em que a veqetaçllo ~nescente de
Mata Atllntica seja inferior a 5' (cinco por
cento) da Area original, obedecer" ao que
estabelece o S l0 do art. 1. ~esta Lei." .

Sala da Comissão, 1K de agosto de 1995.

"" '>-." ..................'-0 ~ ~

Dputado Wilson Branco""

Relàtor

impactos

11 - elaboração de projetos,
fundamentados, entre outros aspectos, em
estudos prévios técnico-cientificos de
estoques e de garantia da capacidade de
manutenção da espécie;

111 - estabelecimento de' área e de
retiradas máximas anuais, .conside.rando o
volume e nÜmero de espécies

IV.- minimização
ambientais;

V - n!o prejudique o fluxo gênico e
o transito de animais da fauna silvestre
entre remanescentes de vegetação primária ou
secundária, constituindo corredores
ecol6gicos;

EMENDA NO "

Dê-se ao art. 50 a seguinte red~ç~o:

"Nas regiões metropolitànas e áreas
urbanas Assim consideradas em Lei, o
parcelamento do solo ou qualquer edificação
para finll urbanos em área'. de vegetação
secundAria nos estágios médios'e avançado de
regeneração da Mata Atlântioa, s6 serão
admitido11 quando de conformidade com o plano
diretor do municipio e demais legislações
correlatas e a vegetação nao apres'1lnte
qualquer das seguintes caracteristi~as:

I - ser abrigo de espécies'da flora
e fauna silvestres ameaçadas de extinção;

II - exercer função de proteção de
mananciais ou de prevençáo e control~ de
erosão;

válor,ter excepcional

""'~'--,,,Dputado Wilson Branco

Relator

UI
~aisagistico."

Sala da Comissão, 'Zf!, de agosto de 1995 •

Sala da Comissão, zg de. agosto de 1995.

VI - prévia autorização do 6rgão
estadual competente, de acordo com as
diretrizes e critérios por ele
•estabe~~cid0l!' • ",

"-

~~'~..'-:,~~ - ~\~.
Dputa o Wilson Branco·

Relator

EMENDA NO 8
EIlENDA NO 5

Acrescente-se
renumerando-se 011 demais.

o seguinte artigo u,

Suprima-lIeo S 40 do art. l0.

sala da Co~issão, zg de agosto de i995 •

. '.,~~~(:>.
Dputado Willlon Branco

Relator

"Art. 11. Ficam isentas de
tributação as áreas de vegetação primária ~
Mata Atlântica."
Sala da Comissão, 2~ de agosto de 1995.

"'~~ " ..Dputado Wilsõn~ranc~

Relator
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EMENDA Na 9

Acrescente-se ao art. 10 o seguinte S 3a,

"O descumprimento do disposto nesta
Lei, sujeitar' os infratores As aeguintes
penalidades,

I - multa adlllinistrativa na forma
da legislação pertinente;

11 - embargo da atividade causadora.
da degradação;

III confisco dos produtos
oriundos da ação degradadora e dos
equipamentos utilizados;

IV - obrigação de recuperar a 6rea
degradada;

v - cancelamento ou suspensão da
isençlío tributAria de que trata o artigo 11
desta Lei, de acordo com a gravidade da
infraçlio, COlll correspondente cobrança da
tributação que seria normalmente devida desde
a data de inicio da isenção, incluindo
acréscimos legais."
Sala da Comisslío, 2g de agosto de 1995 .

.~~~
Dputado Wilson Branco

Relator

m· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias, em
. 'reuniio ordinária realizada. ooje. aprovou, unanimemente. o Projeto de Lei n' 3.285/92. com

emendas. e rejeitou os Projetos de Lei n's 635/95 e 69195. apensados, nos termos do
parecer do' .relator. •

Estiveram presentes os Senhores Deputados Sarney Filho. Pre~dente, Celso
Russomanno e Maria Valadio. Vice·Presidentes. Darci Coelho, Salomio Cruz. Vilson
Santini, Freire Júnior. Wilson Branco. Vanes"'; Felippe. A~ldo Timóteo, Fernando
Gabeira, Gilney Viana, Sérgio Carneiro, Gervásio Oliveira, Ricardo Barros. José Coimbra.
Marcos Lima, Inácio Arruda, Nelson Otoch, Zulaiê Cobra, Domingos Dutra, Ivan Valente,
Itamar Serpa e Elton Rohnell.

Sala da Comissão, em 31 de agosto de 1995.

/;.

I/'
. '/ '/11'-

Deputa .'a,rn"y Filho
sJ(l.énte
ti

~ ............,.
DepulJo Wilson. Branco

Relator

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO

EMENDAN'Ol

Oê-se ao § I' do art. I' a seguinte redação:

§ 1.' excepcionalmente. a supressão da vegetação secundária.
nos estágios médio e avançado de regeneração da Mata Adiotica • p~derá. s~r autori;;ada.
mediante decillo motivada do órgio estadual competente com anuencla prOVIa do Instituto
Brasileiro do Melo 'Ambiente e dos Reclirsos Na,urais Renováveis· IBAMA, infonnando,se O
Conselho Nacional do Melo Ambiente. CONAMA, Quando necessário à execuçio de obra.

planos, atividades ou projetos de utilidade PÚblica, mediante aprovaçio de estudo e reIlIt6rio
de impacto ambiental.

Sala da ComilÃO, 31 de agollo de 1995.

) ..
11/ / ';//1'

DeputadV,-arJjéY;;nhÓ
Prdideme

l

Dep~~B~
Relator

EMENDAN'2.

Acrcscento-se~ art. I' 05 seguintes §§ 5· e 6':

O§ 5' O disposto neJte artigo nlo se aplica quando:

I • a supresslo da vegetação secundária nos estágios médio e
superior de regeneraçio .da Mata' Atlintica visar á prática de agricultura familiar de
subsistência baseada no sistema de rodizio utilizado por populações tradicionais, deade que
comprovada a utilizaçio agrícola amerior da mesma área;

11 • a exploração eventual de espécies da /lora tiwr por fim O

consumo nas propriedades OU possea de PÇlpula~J tradicionais, sem caráter de .UIO c:omon:iU
direto ou inaíreio. .

§ 6' As atividades de que trata o parágrafo anterior ficarlo
sujeitas à Illtorizlçlo do ÓfgIO estadual competente."

,Sala da Comisdo, em 31 de agosto de 1995.

iL ·~, /; 1\..
Deputa . araey llho

P'résideltte, .

.~~~
Deputad<; Wil50II Branco

Relator

EMENDAN'3

. Suprima.se o § 2' do art. I', retlUmerando-se os demais.

Sala da Comisslo, em 31 deagoSlo de 1995.

..~
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EMENDAN"4,

Da-se ao § 3' do art. I' a seguinte redaçio:

§ 3' A exploraçio seletiva de determinadas espécies nativas nu
áreas cobertas por vegetação secundária nos estágios médios e avançado de regeneraçio da
Mata AtJintica poderá ser efetuada, desde que garantida a sobrevivência da espécie explorada,
observados os seguintes requisitos:

J - nio promova a supressio de espécies díslínlU das
autorizadas através de práticas de roçadas. bosqueamento e similares;

JJ - elaborac;lo de projetos, fundamentados, entre outros
aspectos, em estudos prévios técnico-eientificos de estoques e de garantia da capacidade de
manutençio da espécie;

JJJ - estabelecimento de área e de retiradas máximas anuais,
considerando o volume e número de espécies ;

IV - minimizaçio'dos i.mpacto~ ambientais;

V - nio prejudique o fluxo gênico e o trinsito de animais da
fauna silvestre entre remanescentes de vegetação primária. ou secundária. constituindo
corredores ecológicos; .

YJ - ,prévia autorização do órgio estadual competente,. de
acordo com asdiretrizes· c critérios por ele estabelecidos..

Sala da Comissio. em.,I,agosto de 1995.

f./IAIl.,
Deput~~ idXFffbo

~~.~
•Depu";a~Wilson~.

Relator· .

EMENDAN"S

Suprima-se o § 4' do art. ".

Sala da Comissio; em 31 de agosto de 1995.

jJfO/'!.A
Depu~íFlIhÓ

" t
""\..~~~Deputado Wilson Branco

Relator

EMENDAN" 6

Dê-se ao art. 3' c seu respectivo parágrafo.único a seguinte redlÇio:

Art. 3' A supresslo e a eXploraçio da vegetac;lo sectIIICIíril em
eJIíBio inicial de regenençio da Mata Atllntica seria ieguJamcníldos por ato do mAMA,
OI1vidos os órgios estldlll1 competente e o Conselho Estldlll1 do Meio Ambienllrrespeçtivo,
infonnalldo-se ao CONAMA. .

. Parágrafo único. A supressão ou exploração de que trata este
artigo. nos estados em que a vegetação remanescente de Mata Atlântica seja inferior a 5%
(cinco por cento) da área original, obedecerá ao que estabelece o § I' do art. 1° desta Lei.

Sala da Comissão. em 31 de agosto de 1995.

~.~ ·/A/v
Deputadl\ "fYFl1ho

Pre Ide~te

~~~
Deputado Wilson Branco

Relator

EMENDAN"7.

Dê-se ao art. 5° a seguinte redação:

Art.SO Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas assim consideradas
em Lei, o parcelamento do solo ou qualquer edificação para fins urbanos em área de
vegetaçio secundiri~ nos estágios médios e avançado de regeneração da Mata Atlintica, só
seria admitidos quando de conformidade com o plano diretor do município e demais
legislações correlatas e a vegetac;lo nio apresente qualquer das seguintes caracteristicas:

I . ser abrigo de espécies da flora c fauna silvestres ameaçadas de
extinÇio;

n • exercer func;lo de protec;lo de mananciais ou de prevenc;lo e
controle de erosio;

111 - ter excepcional valor paisagístico.

Sala da Comissão. em 31 de agosto de 1995.

/~(./' , l/i!'vDeputad~ alll1lly ~i1ho
prêsidente. J

~~~~,~Depu~o Wilson Branco
Relator

EMENDA N°S.

Acrescente-se o seguinte artigo 11. renumerando-se os demaís:

primária da Milla Atlântica. Art. 11. Ficam isentas de tributação as áreas de vegetação

Sala da Comissão. em 3 J de agosto de J995.

J/ í f~A_
Deputado ~mey Filho

Pe:lidente
,'l'

\..\..~~\p
Deputado Wilson Branco

Relator
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EMENDAN'9.

Acrescenle-se ao art. ío o seguinte § 3';

CÕMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DÊ ,LEI N° 3.285-A/92 (apensos os PLs. nOs 69/95 e 635/95)

Art. 10 .

§3' o descumprimenlo do disposto nesla Lei. sujeilará os
infralores às seguinles penalidades:

Nos termos do art. 119, caput, \, do RegImento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões· de prazo para apresentaçáo de emendas. a partir de 05.10.95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 17 de outubro de 1995.

I _mulla adminislrativa na forma da legislação pertinenle;

11 _embargo da alividade causadora da degradação;

,,",;yii ... t-

Lenivalda b. S..A. Lobo
Secretária

III _confisco dos prodUlos oriundos da ação degradadora e dos

equipamentos ulili2lldos;

IV - obrigação de recuperar a área degradada; COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA

Cordiais Saudações,

Certo de contar com a atenção de V. Exa., apresento minhas

A Sua Excelência o Senhor

Deputado MICHEL TEMER

Presidente da Câmara dos Deputados

,- Relatório

O propósrto básico do Projeto de Lei em epígrllfe, de autoria do nOl!re
Deputado Fábio Feldmann. é assegurar a conservação das.áreas remanescentes da
Mata Atlântica. Para os efertos da Lei, a Mata Atlântica é concertuada de forma ampla.
vale dizer, incluindo não apenas as florestas que ocorrem ao 19n9O do Irtora! AtlAntico,
mas todas as formações florestais e ecossistemas assOCiados' inseridos no chamado
Dominio Atlântico. São consideradas, portanto, como sendo "Mala Atlântica. também
as florestas que adentram o interior do Pais pelos Estados de Silo Paulo, Paraná e
Santa Catarina. as Matas de Araucárias, os encraves florestais do Nordeste e outroil
ecossistemas não florestais. como as restingas, os manguezais. os campos de
altitude e brejos interioranos.' '

O projeto baseia-se nos concertos de floresta .prlmária, que sio aquelas
que náo sofreram impacto antrópico significativo. e floresta secundária, vale dizer•
florestas que, tendo sido submetidas a exploração. estilo em um prôcesso de
regeneração natural. Dependendo do grau da regeneração, as florestas secunclàrlas
sáo ainda divididas em estágio avançado, médio e inicial da regeneração. ' .

O projeto proibe, como regra geral, o corte, a exploração e a supressâo
da vegetação primária ou secundária nos estágios avançado ou médio de
regeneração. A exceção é admrtida apenas nos casos de obra.s de utilidade pllbllCa ou
interesse social, de exploração seletiva e sustentável de determinadas 8lIpéâes. e
para atender às necessidades de aftrtÍen1aÇlo e outros usos das popula~s
tradicionais e, ainda assim, desde que a vagetaçio remanescente no E~do em
questão não seja inferior a 5% da cobellura original. .

Proloo-se também a exJllO~ de qualquer tipo de veget3çlo,que
tenha a função de protegere~ da ftorII • da fauna s!lvestres ameaçad~ de
extinção. formar corredores entre rBlIIMB.centea de vegetação primária ou
secundária em estágio avançado de regenel1lÇio, proteger o entorno de unidades de
conservação e as áreas de prn«vaçllo permanente de que tratam os art..... e 3° do
Código florestal (Lei 4.771, de 15 de setembro de 1985).

As florestas primária ou secundjriu em qualquer eatágio de
regeneração, após a entrada em vigor da Lei, nio perderAo esta condição, mesmo
sendo destruidas por incandios ou deantlllolmenlOS nio autorizados.

Na sua justificativa o nobre Depullldo Fábio Feldmann destaca a
importãncia da diversidade biológica que caracteriza a Mata Atlêntica, bem como o
papel fundamental da floresta e demais ecossistemas associados na proteção de
recursos essenciais para as populaçOes que vivem na regiio Iftorlinea, como. por
exemplo. os recursos hldricos.

Ao Projeto de Lei 3.285192 foram apensados os Projetos 635195. de
autoria do Deputado Rivaldo Macarl, 11 o Projeto 89/95, do Deputado Hugo Biehl. O
propósito do primeiro Projeto é lIXCluir da definiçlo de Mata AtlAnlica adotada pelo
Decreto 750193, as Matas de Araucária. Arvumenta o seu autor que as Matas de
Araucária não silo consideradas Mata Atllntica 11m nenhum documento clenllllco, A
equivocada extensão das severas regras eatablllecidas pelo Decreto 750193 às Matas
de Araucária vem impedindo o d_nvolvimento normal de atividades econômicas
essenciais para a sobrevivéncia 11 o bem listar da popuJação. especialmente em
Santa Catarina. Além disso. o Estado jj dispOe de Iegislaçio ambiental apropriada
para assegurar a conservaçAo e o uso sustentável dos seus recursos florestais.

O segundo Projeto. do DlIPutado Hugo Biehl, seguindo a mesma linha
de argumentação do Projeto 635195, limita a Mata Atlllntlca apenas às chamadas
florestas ombrôfilas densas, alem das restingas e manguezais.

. O Projeto de Lei 3.285192 foi apreciado e aprovado. com emendas. na
Comissão de Defesa do Consumidor, Melo Ambiente e Minorias, que no mesmo ato.
rejertou os Projetos 69/95 e 635195, nos termos do parecer do Ilustre relator. Deputado
Wilson Branco.

O Deputado WIlson Blllnco mant6m, no seu parecer, a definição
adotada no Projeto originei 1*8 MMa AlIlntica, argumentandO que: a) 8' Mala
Atlântica é um ecossistema extremamenlelmportantllllOb o ponto de vista cienlf1lco e

Bmsllia, 15 de outubro de 1997.

Senhor Deputado,

Of. n°.l.l·797

Em razão da relevância do assunto do Projeto de Lei nO 3.285, de

1992, de autoria do Sr. Fábio Feldmann, para matérias objeto da compc:téncia temática

deste órgão técnico, solicito a V. Exa. o. despacho da referida proposição para a análise

de mérito da Comissão de Minas e Energia.

Sala da Comissão, em 31 1ago.slo de 1995.

~
/l , /:11 /\,-

Deputad rnf{Y filho
Pre CIente

.~~~
Deputado Wilson Branco

Relator

Nos termos do artigo 141 do RICD, defiro
a solicitação de redistribuição de p;oP2
sição, e revejo o despacha inicial apos
to ao PL. n9 3.285, de 1992, para in
cluir a comissão de Minas e Energi~. Of!

, MINAS E E cie-se ã comissão ReqUerente~apos, P!!
COMISS",O DE blique-se... 'vY\ _

Em ri / Iv / 97. PRi;SI TE

V _ cancelamento ou suspensão da isenção tributária de que
Irala o artigo 11 desla Lei, de acordo com a gravidade da infração, co~. ~orres~nde~te
cobrança da lribulação que seria normalmenle devida desde a data de 100CIO da lsençao,
incluindo acréscimos legais.
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ecológico; b) a Mata Atlântica cobre atualmente menos de 10% da sua área original e
remanesce, em geral, em Iocals pouco aptos para o' desenvolvimento de atividades
econômicas tradicionais, como a agricuKura e a pecuária; c) a conservação da Mata
Atlântica é essencial para a manutençio da qualidac.e de vida da população que vive
na regiâo Iítorânea e para o desenvolvimento de atividades com grande potencial
econômico como o turismo; d) a Mata Atllntlca é um reservatório de recursos
genéticos de valor incalculável pare a IlgrlcuKura, a m~icina, a indústria. e outros
usos; e) o Projeto de Lei proposto pelo Deputado FlIbio Feldmann não Impede o
aprovenamento sustentllvel dos recursos da Mata AtIAntica, inclusive florestais. As

modificações introduzidas pelo relator em seu Subsmutivo objetivaram aperfeiçoar o
Projeto em pontos específlcos, dentre os quais convém destacar: supressão do artigo
que impedia a exploração susténtável da Mata Atlãntica nos Estados com cobertura
remanescente inferior a 5%; regulamentação mais precisa da supressão da Mata
Atlântica em áreas urbanas; isenção do ITR para as áreas com vegetação primáriai
definição de penalidades para os infratores da lei.

Esta Comissão, nos termos regimentais, encaminhou ao Exmo. Sr.
Presidente da Cãmara dos Deputados ofício requerendo a oportunidade para se
manifestar, mediante audíência, sobre o Projeto de Lei 3.285/92 e os demais projetos
apensados. Tendo o requerimento sido aprovado, foi aberto prazo para emendas.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

11 • Voto do Relator

A Mata Atlântica, se não pelo rico ecossistema que constituí, há de ser
objeto de utilização e proteção, nos termos da lei, em razão do que estabelece o § 4°
do artigo 225 da Constrtuição Federal. Esse artigo eleva a ~ata Atlãnt!ca a categona
de patrimõnio nacionai, juntamente com a Floresta AmaZônica braSileira, a Serra do
Mar o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. Dal a procedência dos Projetos
de Lei de iniciativa dos nobres Deputados Fãbio Feldmann, Hugo Biehl e Rivaldo
Macari. '

A elaboração desta lei, todavia, há que obedecer ao que dispõe nossa
Lei Maior em seu artigo 24 e seus parágrafos que estabelecem:

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

VI • florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza: ~efesa do
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da polUlçao; ,

.................................................................
§ 1.° No âmbno da legislação cClncorrente, a competência da União

Iimnar·s....á a estabel&cer normas gerais. '

§ 2.0 A competência da União para legislar sobre normas gerais não
exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3.0 Inexistindo lei federal sobre normas g~r~is, os Estados exercerão
a competência legislativa plena, para atender a suas pecultandades.

§ 4.0 A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a
eflcácia da lei estadual, no que lhe for contrário."

Este voto quer ser fiel ao mandamento consmucionai'que disciplina a
competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
concorrentemente.

Na Mata Atlãntica, como em todo o meio ambiente do planeta, a pessoa
humana há de encarar a natureza éomo uma companheira, uma amiga sobre a terra.

A natureza não pode ser considerada uma inimiga, nem uma serva, muno menos uma
deusa. Há de ser, sempre uma parceira fiel na gtande aventura do homem e da
mulher sobre a terra. Desse pondo de vista, a Constnuição, no artigo 225, § 4°, que
cuida do meio ambiente, foi sábia, considerando a Mata Atlãntica patrimô.nio nacional,
mas reconhecendo a procedência da sua utilização na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso
dos recursos naturais.

A regulamentação do disposnivo constitucional foi objeto de duas
iniciativas do Poder Executivo, através do Decretos nOs 99.547, de 25 de setembro de
1990 e 750, de 1° de fevereiro de 1993.

, ' Surgiram duvidas quanto a constrtucionalidade desses diplomas. A
apliCação do primeiro foi objeto de uma série de instruções normativas baixadas pelo
IBAMA. Ambos, contudo, tumuKuaram as atividades de unídades de produ~o que
utilizam recursos naturais da Mata Atlântica ou, mesmo, fora de seu âmbito, que
atuavam legítima e legalmente, favorecendo os núcleos de produção clandestina.
Essa situação esdrúxula suscitou a íniciativa do M~nisté~~ PÚ?1i70 F:de~a~ do meu
Estado de Santa Catanna de ingressar com Açao CIVil Publ~ca, objetIVando a
imediata paralisação de todo e qualquer processo qu.e vise a, autonza9ão para
supressão da Mata Atlãntica, pelo IBAMA, ou para ItcenClamento ambientai de
projetos que envolvam tal supressão pela FAT~A, seja licenciamento ~révio (LAP) ou
de instalação (LAI)". O meritlssimo senhor JUIZ da 3° Vara da .JUstlça Federal de
Florianópolis concedeu medida liminar determina~do .a pa~ltsação, com real~

prejuízos para a indústria que opera,.obedeClda a le_glslaçao. MaiS ta,?e: a FATMA, 2
ré (o primeiro réu era o IBAMA), soltmou a suspens~o dos efeitos da "mmar, 1!ledlante
acordo com o autor, até que fosse por ela procedido o levantamento atualtzado .do
remanescente de Mata Atlântica no Estado de Santa Catanna, a ser executado ate o
dia 30 de julhO de 1995. A suspensão foi concedida.

Face ao quadro acima, que resume os transtornos causados.pela
impossibilidade oe aplicação racional dos Decretos antes menCionados, não so em

Santa Catarina, mas em todos os Estados que possuem áreas de Mata' Atlântica' em
seus ternt6rios, promovi gestões destinadas á criação de um grupo de trabalho;
composto pelo ex-Governador António Cartas Konder Reis e pelos representantes da
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, ASSOCiação Catarinense dos
Reflorestadores, Associação Calarinense de Engenheiros Florestais, Secretaria de
Estado do Desen)/olvimento Rural e da AgricuKura, do Instnuto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis • lBAMA, Federação dos
Trabalhadores na Agricuitura do Estado de Santa Catarina, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística • IBGE, Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina •
FATMA e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente de
Santa Catarina para estudar o problema.

A Comissão acima referida, após longa análise, dirigiu-me ofício, datado
de 17 de marco de 1995, do qual e1estaco os seguintes tópicos:

"Embora reconheQamos a necessidade de conservação da Mata
Atlãntica"através do uso raclonai e sustentável dos seus recursos naturais, o Decreto
nO 750/93, de 10 de fevereiro de 1993, estabelece, em alguns de seus disposnivos,
dificuldades ou impedimentos ao desenvolvimento de ativídades produtivas essenciais
ás comunidades que ali vivem e que representam mais de 60% (sessenta por cento)
da populaçã~ brasileira. .

Foram identificados os aspectos de maior relevãncia e que estão a
demandar ailerações no mencionado Decreto, quais sejem:

1" • Concenuação eq~iVooada da Mata AtlAnlica em relação aos seus
Iimnes geográflcos e composiçAo florlslica.

2" • Incongruência em reIeçAo 80S seus artigos no que conceme às
possibilidades de uso ou proteçAo .dos recursos ftarestais, dando margem a
diversificadas Interpretações. '

3" • Cria dificuldades~. a mlllizaçJo de atividades agro-sllvo-pastorls
tT\ldi~ionais, historicamente d,senvoMdaa pelu populações rurais que utilizam a
p$iea do "pousio" como instrumento de fertitizaç40 e conservação do solo. A
supressão dessa prática contribui pera o aumento do êxodo rural.

4" - Limna as possibilidades de expansão das áreas reflorestadas,
necessárias ao suprimento dé atividades industriais consumidores de biomassa
floresia(, diflcult~ndo a aplicaçio do Decreto n" 1.282194",

Há, pois, que se equacionar. através da lei prevista no § 4° do artigo
225 da Consmuição Federal, solução que atenda o imperativo da preservação do
patrimõnio constnuldo pela Mata Atllntlca, sem descuidar dos reflexos
sol:ioeco,nõmicos que poderio advlr pere a populaç.to da região atingida, que cobre
extensl;l 'ÍTea.do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul.

_, .'Com o propãsno de ofarecer soluçA0 às dificuldades enunciadas,
estimas.,ofereCendo um Substrtutivo ao Projeto de lei .3.285/92, cujas modificações
principais são as seguintes:

; . " 1) Faz-se uma clara dístinçAo entre as atividades de corte e supressão
da 'Mata Atlâ~tica e da sua exploraçio.

. Como re~ra geral, pro(be-se o corte e a supressão de vegetação
primária e da veget;1ção secund6ria nos elllllgios avançado e médio de regeneração
da Mata Atlântica.

Como .exceção à regra' geral, admKe-se, como no projeto original, o
eorte e à' suptessâo no caso de obras de utilidade pllbflC8, sem, todavia, exigir,
obrigatoriamente, a realizaçAo de estudos de impacto ambiental.

Uma s~gunda exceçJo à regra geTaI é o corte e a supressão, neste
caso, 'apenas da vegetaçAo secundària em eslàgio avançado ou médio' de
regeneração da Mata AUAntica, quando necesúrios ao desenvolvimento, pelo
pequeno produtor rural, de atividades agropecullrias imprescindlveis li sua
subsistência e de sua femilia.

A redação do nollO Substitutivo seguiu a convicção de que, para
viabilizar a aplicação da lei assegurando. assim a efetiva conservação e uso
sustentável da Mata Atlântica. á Imprescindlvei descentralizar as ações do Poder
Púbfico, transferindo competências para os ôrgAos estaduais e municipais e
envolvendo a comunidade local na imp/anteçAo de poIlticas e no processo de
monnoramento da exploração da Mata ADAntica. Assim é que, na nossa proposta, o
órgão competente para autorizar o corte e a supresdo da Mata AUAnlica no caso de
obras de utilidade pública, em IIree rural, é o 6rglo de meiQ ambiente estadoal e, em
área urbana, o Conselho Municiplll da Mata Atllntica.

o Conselho Municipal da Mata Atlllntica, deve ser composto, de forma
paritária, por representantes do governo municipal e da sociedade civil, assegurando
se a participação de representantes do Ministério Público, dos setores produtivos, de
técnicos devidamente qualificados profissionalmente e de organizações não
governamentais dedicadas li conservl;lção da natureza, com atuação local ou regional
e devidamente credenciadas no CONAMA. A consmuiç'lo do Conselho é condição
para que o Municipio pOssa exercer as competências a ele atribuidas pela Lei. Na
ausência do Conseiho, estas competências serão exercidas pelo órgão estadual.

Compete também ao Conselho Municipal autorizar o corte raso e a
supressão da vegetação da Mata Atlântica na hipótese acima mada referente ao
pequeno produtor rural.

No caso de parcelamento do solo em área urbana que implique no
corte ou supressão da vegetação da Mata Atlãntica, este só poderá ser feito em
conformidade com o Plano Diretor do Município e mediante aprovação do órgão
ambiental municipal. Para compensar, de certo modo, o poder atribuído, nessas
snuações, aos Municípios, condiciona-se a ampliação de perímetro urbano que incidir
sobre áreas com vegetação primária ou vegetação secundária em estágio médio ou
avançado da Mata Atlântica á aprovação prévia do órg~o estadual.
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Lei.

IBAMA.

Ainda com relação aos loteamentos, disciplina-se aq'feleS realizados
em área rural, matéria não tratada no Projeto em discussão. A competência para
autorizar, nesse caso, é do órgão estadual.

, . No caso da exploração da Mata AlIântica, esta é admqida nas áreas
cobertas por vegetação primária e secundária em estágio avançado e médio de
regeneração, nos seguintEis casos: a) exploração eventual, para consumo direto nas
propriedades ou posses das populações rurais: b) exploração de indiViduos da
espécie Araucária angusüfolia com DiAmetro á Mura do Peito - DAP, superior a 40Cm
(quarenta cenUmetros), nlls áreas de floresta ombrólila mista; c) nos demais casos,
mediante Plano de ManejO Florestal Sustentável - PMFS.

O corte, a supressão ou a .exploração não autorizada, nos termos da
Lei, de vegetação primária passam a ser punidos com pena de reclusão de um a
quatro anos e multa.' ,

Finalmente, com o proposlto de solucionar os problemas gerados pela
rigida definição dos limites das áreas de preservação .permanente estabelecidas no
Código Ploresta~,a competência para estabelecer esses limites" na região da Mata
AlIAntica é Iransferida para os Eslados que, nessa tarefa, 'deverão respeitar as
peculiaridades region?is e locais. Isso no que se refere ás fite~s rurais. Nas ~reas
utbanas esses limites serão aqueles estabelecidos nos planos cllrelores e nas lels de
uso clo solo urbano. Enquanto os novos limites, para as á"ias rurais, não forem
e!ltabelecidos prevalecerão aqUeles estabelecidos no Cócligo Flqrestal.

Nosso voto, diante do exposto, é pela aprovação do Projeto de Lei nO
3.285/92, na forma do Subslijutivo anexo, e pela rejeição dos Projelos de Lei nO s
69/95 e 6~5/95. '

Sala da ComIssão,emL /
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EPUT~OOPAUL~.BORNHAUSEN

Relator

SUBSTITUTIV(\ OFEReCIDO PELO RELATOR

"Olspoe sobre a utlllzaçio e a
prohlçllo da Mata AtlAntlca

O Congresso NacionaH;!ecreta:

Art. 1° A utilização e à 'proteção da Mata AlIAntica, tendo em vishl o
disposto no Artigo 225, ~arágrafo 4""da Con!ltituição F.ederai, far-se-Ao de acordo
com o que dispõe a presente Lei, oblldl!cidas, no que couber a Lei 4.77·~, de 15 de
Setembro de 1965, com as ailerações promovidas pela Lei nO 7.803, de 18 de julho de
1989, e a legislação complementar decompelência dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-se Mala AlIlntica as
formações florestais e ecossistemas àssociados inseridos no dominio Mata AtlAnlica,
com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil,
IBGE 1988: Floresta Ombrófila Densa Atlântica, Ploresta Ombrófila Mista, Floresta
Ombrófila Aberta, Floresta EstaCIOnai $emidecidual, Floresta EstacIonai Deciduel,
menguezais, restingas, campos de a~~úde, brejos interioranos e encraves florestais
do Nordeste. .

Parágrafo único. A determinação nó campo dos limites reais dos
dWerentes tipos de vegetação será fe~a pelo órgão estadual competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Nalurais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo,
informando-se ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Art. 3° São proibidos o corte raso e e supressão de vegetação primária
e da vegetação secundária nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata
AtlAntica.

§ 1° Excetuam-se do disposto neste artigo, em caráter excepcional, o
corte rnso e a supressão:

a) da vegetação primária ou da vegetação secundária em estágio
avançado ou médio de regeneração da Mata Atlântica, quando necessários á
execução de obras, atividades ou projetos de utilidade púbrlCa ou de interesse social;

b) da vegetação secundária em e!ltágio avançado ou médio de
regeneração da Mata AtlAntica quando necessários ao desenvolvimento, pelo
pequeno produtor rural, de atividades agropecuárias impreSCindíveis á sua
subsistência e de sua família. ressalvadas as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, estabelecidas na Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
modificações posteriores.

§ ~ Para os efeitos desta Lei, considera-se pequeno produtor rural
aquele que, residindo na zona rural, detenha a posse de gleba rural não superior a 4
(quatro) módulos fiscais, explorando-a mediante o trabalho pessoai e o de sua familia,
admItida a ajuda eventual de terceiros, e cuja renda bruta seja proveniente da
atividade agropecuária ou do extrativismo rural em 80% (oitenta por cento) no mlnimo.

§ 3° O corte raso e a supressão da vegetação na hipótese prevísta na
alinea "a' do § 1° deste artigo dependerão: .

a) em área rural, de prévio licenciamento, devidamente motiVado do
órgão. est.adual competente, integrante .do SISNAMA, e do IBAMA, em ca~er
supletiVo, Informando-se ao CONAMA;

b) em área urbana, de prévio licenciamento, devidamente motiVado, do
Conselho MUniCIpal da Mata Atlãntica, constituído nos termos do artigo 18 deshl Lei.

" , § 4°
0
0 corte raso e a supressão da vegetação na hipótese provishl na

alin~a b do § 1 deste a~l~o dependerão de prévio licenciamento, devidamente
motivado, d? Conselho MUniCIpal da Mata Atlãntica, con!lt~uldo nos termos do a'"""
18 desta LeI. ' ....-

" A~. 4° Nos casos de vegetação primária ou de vegetação secundária
nos e~taglo.s medI? e avançado de regeneração da Mata Atlântica o parcelamento do
solo so sera admitIdo: '

.a) para fins urbanos, quando em conformidade com a legislação de
proteção a~.blental e com o Plano Diretor do Município, medíante prévía aprovação do
órgão mUnicIpal competente, integrante do SISNAMA.

_ ~) para fin~ rurais, quando em conformidade com a legislação de
proteçao ambIentai, medIante prévia autorização do órgão e!ltadua\ competente
integrante do SISNAMA, e do IBAMA, em caráter supletivo. '

~rt. 5° O corte ra~o, a supressão da vegetação ou o parcelemento do
~Io, ~as condições e~cepClonals previstas no art. 3", § 1°, alineas "a' e 'b' e no art.
4. 50 ~e~o posslvels se a vegetação não apresentar nenhuma das seguintes
caraclenstlcas:

. I : s~r abrigo de espécies da flora e da fauna silve!ltres ameaçadas de
extinção, no territóno naCIonal ou em ãmb~o estadual;

11 - exercer função de proteção de mananciais ou de prevenção e
controle de erosão:

IJI • ter excepcional valor paisagístico.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, as espécies da fauna e da
flora ameaçadas de extinção são aquelas assim declaradas pela UniAo ou pelos
Estados.

. A~ 6" A ampliação de perimetro urbano que incidir sobre áreas com
veget~çãopnmana ou vegetação secundária em estágio médio ou avançado da Mata
IItlãntlca dependerá de aprovação prévia do órgâo e!ltadual competente integranle do
SISNAMA. '

.. Art. 7". A exploração de madeira em áreas cobertas por vegetação
pnmá~a e secundána em estágio avançado e médio de regeneração da Mata
AlIântlca poderá ser efetuada nas seguintes s~uações :

. a) exploração eventual, para consumo direto nas propriedades ou
posses das populações rurais;

• b) exploração de individuas da espécie Araucaria angustifolia com
Dlãmetro á Altura do Peilo - DAP, superior a 40c01 (quarenta centímetros), nas áreas
de fioresta ombrófíla mIsta;

c) nos demais casos, mediante Plano de Manejo Florestal Sustentável _
PMFS, ressalvadas as áreas de preservação permanente estabelecidas na Lei n'
4.771, de 15 de setembro de 1965, e modificações posteriores.

§ 1° Os PMFS de que trata este ariigo serão regulamentados pelo

. .§ ~ A explora~o de que trata este artigo dependerá, em qualquer
caso, de prevIa autonzação do orgâo estadual competente.

. Art. 8" A vegetação primári_a ou sec~ndária em estágio avançado e
.~IO .de regeneração da Mata AtlântIca nao perdera esta classificação nos casos de
mcendlo, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não licenciados a partir
da vigência desta Lei.

Art. 9" O corte raso, a supressão e a exploração da vegetação
secundária em estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica serão
regulamentadas por ato do órgão estadual competente, integrante do SISNAMA.

Parágrafo úníco. O corte raso e a supressão de que trata este artigo
nos Estados em que a vegetação remanescente da Mata Atlãntica for inferior a cin~
por cento da área original, obedecerão ao que estabelece o artigo 3" desta Lei.

A!l10°.A. definição de vegetação primária e secundária nos estágios
avançado, médIO e Inlaal de regeneração da Mata AlIântica será de Iniciativa do
lBAMA, ouvido o órgão estadual competente, integranle do SISNAMA e aprovada pelo
CONAMA.

, Parág~fo único. Qualque~ intervenção na vegetação primária ou
secundána nos estágIos avançado e médIO de regeneração somente poderá ocorrer
após atendido o disposto neste artigo.

Art. 11, O IBAMA, para efeilo do disposto no art. 5°, inciso I, ouvido o
órgão estadual competente integrante do SISNAMA e informando ao CONAMA
estabelecerá as áreas destinadas a proteger as espécies da flora e da faun~
silVestres ameaçadas de extinção.

Art. 12. A exploração de recursos florestais não-madeireiros na Mata
Atlãntica, será regulamentada peio IBAMA, ouvido o órgão estadual coiopetente
integrante do SISNAMA. '

Art. 13. São nulos de pleno dire~o os atos contrários ao disposto nesta

§ 1" Os empreendimentos ou atividades iniciados ou sendo executados
em desconformidade com esta Lei deverão adaptar-se às suas disposições, no prazo
determmado pelo órgáo estadual competente.

.. § 2" Para os fins previstos no parágrafo anterior, 05 interessados darão
CIênCIa do empreendimento ou da atividade ao órgão estaclual competente, que fará
as exigências pertinentes. '
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Sala da ComIssão. em 10 de outubro de 1997.

111- PARECER DA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.285-AJ92 (apensos os PLs nOs 69/95 e 635/95)

Leniv~MA. Lobo
Secretária

de 1991

Art. 22. Revogam-se as disposiç6es em contrário.

Sala das Sessões, em 1. de ~~/

./V·11
pulado Paulo Bornhausen

Relator

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

A Comissão de Minas 'e Energia, em reunrão ordinária
realizada hoje, aprovou, contra os votos dos Deputados Antonro Feijão, OCfávio
Elfsio, Airton Dipp, Fernando Ferro e Waller Pinheiro. e, em separado, do
Deputado Luciano Zica, o Projeto de Lei N° 3.285-A, de .1992, nos termos do
substitutivo apresentado pelo relator, Deputado Paulo Bornhausen, e rejeitou os
apensos de nOs 635, de 1995 e 69 de 1995. O Deputado Flávio Derzi absteve-se de
volar.

Nos termos do art. 119, caput, 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
03.10.97, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
substitutivo oferecido pelo relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Flávio
Derzi - Presidente, AntOniO Feijão e Airton Dipp - Vice-Presidentes, Simara ::lIery,
Paulo Bornhausen, AntOnio Jorge, Vitorio Medioli, OctáVIO EHsio, Femando Ferro,
Luciano Zica, Adroaldo Streck, Walter Pinheiro, Salatiel Carvalho, José Santana

de Vasconcellos, Eliseu Resende, Raimundo Santos, Marcos Lima, Silvernani
Santos, Dercio Knop, José Carlos Coutinho e Júlio Cesar.

§ 5° Nos Municipios aonde existir um Conselho Municipal de Meio
Ambiente, cuja composição for paritária, nos termos do § 1° deste artigo, ele poderá
exercer as competências atribuídas ao Conselho Municipal da Mata Atlântica.

Art. 19. Na Mala Atlântica, consideram-se de preservação permanente,
pelo sé efeito desta Lei, a vegetação situada:

a) ao longo dos rios ou qualquer curso d'água;

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou

. § 3° o não cumprimento das exigências impostas pelo órgão estadual
implicará a suspensão das licenças para corte raso, supressão ou exploração.

Art. 14. O não cumprimento do disposto nesta lei suje~ará o infrator a
penas administrativas, civis e penais, éonforme as leis vigentes dispondo sobre
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sem prejuizo da obrigação de
reparar os danos causados.

Art. 15. O corte, a supressilo ou a exploração não autorizada, nos
termos desta Lei, de vegetação primária sujeitará o infrator á pena de reclusão de um
a quatro anos e mu~a.

Art. 18. O IBAMA, em articulação com autoridades estaduais
competentes, fará a fiscalização dos projetos existentes na Mata Atlântica.

Parágrafo único. Incumbe aos ôrgilos do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, nos casos de infrações ás disposiçães desta Lei:

a) aplicar as sanções administrativas cabíveis;

b) informar Imediatamente ao Ministério Público, para fins de requisição
de Inquérito policial, instauração de inquérito civil e propos~ura de ação penal e civil
pública;

c) representar junto ao conselho profissional competente aonde estiver
inscrito o responsável técnico pelo projeto, para apuração de sua responsabilidade,
consoante a legislação especifica.

Art. 17. Os érgãos integrantes do SISNAMA adotarão as providências
necessárias para o rigoroso e fiel cumprimento desta Lei, e estimularão estudos
técnicos e cientificos visando a conservação e o manejo racional da Mata Atlântica e
sua biodiversidade.

Art. 18 O Poder Público Municipal, para poder exercer as competências
estabelecidas no art. 3°, § 3°, alínea "b" e § 4°, deverá consmuir um Conselho
Municipal da Mata Atlântica

§ 1° O Conselho Municipal da Mata Atlântíca será composto, de forma
paritária, por representantes do govemo municipal e da sociedade civil, assegurando
se.a participação de representantes do Ministério Público, dos setores produtivos, de
técnicos devidamente qualificados profissionalmente e de organizaçães não
govemamentais dedicadas á conservação da natureza, com atuação local ou regional
e devidamente credenciadas no CONAMA.

§ 2° A participação no Conselho Municipal da Mata Atlântica é
considerada de relevante interesse público, e não será remunerada.

§ 3° O membro do Conseiho Municipal da Mata Atlântica que, por.ação
ou omissão, permnír ou facililar o corte, a supressão ou a exploração, não autonzada
nos termos desta Lei, de vegetação primária, suje~a-se á pena de detenção de um a
três anos e mu~a.

§ 4° Na ausência do Conselho Municipal da Mata Atlântica as
competências a ele atribuídas por esta Lei serão exercidas pelo érgilo estadual
competente, integrante do SISNAMA.

artificiais;

c) nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os olhos
d'água, seja qual for a s~uação topográfica;

d) no topo de morros, montes e montanhas;

e) nas encostas ou parte delas;

f) nos manguezais, em toda a sua extensão;

g) nas restingas ou parte delas;

h) nas dunas;

i) nas caVlúades naturais subterrâneas;

j) nos estuários que ficam sob o regime de maré;

I) nas bordas de tabuleiros ou chapadas.

Sala da Comissão, em 22 de outubro de 1997.

~
~ ftJt~.

Deputado PAULO BORNHAUSEN
Relatar

§ 1· O Estados esla~alecerão os Iim~es das áreas de preservação
permanente para cada s~uação indicada nas allnea~ ant~nores, de ~rdo com as
pecull8ridades regionais e locais, que deverão ser Identificadas medIante estudos
amblentais e sócío-económicos.

§ 2" Nas áreas urbanas, nas aglomeraçães urbanas e nas regiões
melropoilanas, os limiles das áreas de preservação permanente serão aqueles
ettabeIecidos nos planos diretores e nas leis de uso do solo urbano.

§ 3° Enquanto os Estados não estabele~rem os lim~es previstos ~o §
1. deste artigo prevalecerão, para a ârea rural, os lim~es estabelBCIdos no art. 2 da
Llli4.771. da 15 de setembro de 1965.

AIt. 20. Esta lei será regulamentada, no que couber, no prazo de 90
diaI.

AIt. 21. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CME

Dispõe sobre a utilização e proteção dá
Mata Atlântica e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A utilização e a proteçilo da Mata Atlântica, tendo em vista o disposto
no Artigo 225, Parágrafo 4°, da Constituiçilo Federal, far-se-âo de acordo com o que di~~
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poa a presente Lei, obedecidas, no que couber a Lei 4.771, de 15 de Setembro de 1965,
com as a~ereções promovidas pela Lei n" 7.803, de 18 de julho da 1989, e a legislação
complemantar de competência dos Estados e do Distrito Federei.

Art. 2" Para os efeitos desta Lei, considera-se Mata Atlllntica as formações
florestais e ecossistemas associados inseridos no domínio Mata Atlllntica, com as respecti
vas delimitaçôes estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 1988: Floresta
Ombrófila Densa Atlllntica, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta
Estacionai Semidecidual, Floresta Estacionai Decidual, manguezais, restingas, campos de
altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. -

Parágrafo único. A determinação no campo dos limites reais dos diferentes
tipos de vegetação será feita pelo órgão estadual competente, Integrante do Sistema Naci- .
onal do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Moio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, informando-se ao Conselho Nacio
nal do Meio Ambiente - CONAMA.

c) nos demais casos, mediante Plano de Manejo Florestal Sustentável 
PMFS, ressalvadas as áreas de preservação permanente estabelecidas na Lei n" 4,771, de
15 de setembro de 1965, e modificações posteriores.

§ 1" Os PMFS de que trata este artigo serllo regulamentados pelo IBAMA.

§ 2" A exploração de que trata este artigo dependerá, em qualquer caso, de
prévia autorização do órgão estadual competente.

Art. ao A vegetação primária ou secundária em estágio avançado e médio de
regeneração da Mata Atlântica não perderá esta classificação nos casos daincêndlo. des

matamento ou quaiquer outro tipo de intervenção não licenciados a partir da vigência desta
Lei.

Art. 9" O corte raso, a supressão e a exploração da vegetação secundária e:n
estágio inicial de regeneração da Mala Atlântica, serão regulamentadas por ato do órgão
estadual competente, integrante do SISNAMA.

erosão;

Parágrafo único. Qualquer int8lVenção na vegeteção primária ou secundária
nos estágios avançado e médio de regeneração somente poderá ocorrer após atendido o
disposto neste artigo.

Art. 12. A exploração de recursos florestais não-madeireiros, ne Mata Atlânti
ca, será regulamentada pelo IBAMA, ouvido o órgão estadual competente, integrante do
SISNAMA

Art. 13. São nulos de pleno direito os atos contrários ao disposto n8fl!a Lei.

Art. 11. O IBAMA, para efeitó co disposto no art. 5', inciso I, ouvido.o órgão
estadual competente integrante do SISNAMA e informando ao CONAMA, estabelecerá as
áreas destinadas a proteger as espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de
extinção.

§ 1" Os empreendimentos ou atividades iniciados ou sendo executados em
desconformidade com esta Lei deverão adaptar-se ás suas disposições, no prazo determi
nado peio órgão estadual competente.

§ 2" Para os fins previstos no parágrafo anterior, os interessados darão ciên
cia do empreendimento ou da atividade ao órgão estadual competente, que fará as exigên
cias pertinentes.

§ 3" O não cumprimento das exigências impostas pelo órgão estadual impli
cará a suspensão das licenças para corte raso, supressão ou exploração.

Art. 14. O não cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator a penas
administrativas. civis e penais. conforme as leis vigentes dispondo sobre condutas e ativi
dades leSivas ao meio ambiente, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos causados.

Parágrafo único. O corte raso e a supressão de que trata este artigo, nos Es
tados em que a vegetação remanescente da Mata Atlântica for inferior a cinco por cento da
área originai, obedecerão ao que estabelece o artigo 3" desta Lei.

Art. 10" A definição de vegetação primária e secundária nos estágios avança
do. médio e inicial de regeneração da Mata Atlllntica será de iniciativa do IBAMA, ouvido o
órgão estadual competente, integrante do SISNAMA e aprovada pelo CONAMA.

Art. 15. O corte, a supressão ou a exploração não autorizada, nos termos
desta lei, de vegetação I primária sujeitará o ínfrator a pena de reclusão d~e um a quatro
anos e multa.

M 16. O IBAMA, em articulação com autoridad~s estaduais competentes,
fará e fiscalização dos projetos ,existentes na Mala Atlântica.

Parágrafo Único. incumbe aOS ÓrgAos do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA, nos caso. da infraçOes as disposições desta Lei:

a) aplicar as sançõe;; edministrativas cabíveis;
b) Info'rmar imediatamente ao Ministério Público, para fins de requisição de in

quérito policial, instaurliÇão de inquérito civil e propositura de ação penal e civil pública;
c) represantar junto ao conselho profissional competente aonde estiver inscri

to o responsável técnico pelo projeto, para apuração da sua responsabilidade, consoante
a legislação específica. ,

Art. 17. às órgãos integrantes do SISNAMA adotarão as providências neces
sárias para o rigoroso e fiel cumprimento d\lsta Lei, e estimularão estudos técnicos e cientí
ficos visando aconse/vação e. o manejo r~onal da Mata Atlântica e sua biodiversldade.

Art. 18. O Poder'Público Municipal, para poder exercer as competências esta
belecidas no art. 3", § 3", ãlinee ''b'' e § "", ~everá constituir um Conseiho Municipal da
Mata Atlllntica.

I - ser abrigo de espécies da flora e da fauna silvQstres ~meaç,adas de extin, ,
ção, no território nacional ou em âmbito estadual;

11 - exercer função de proteção de manan?iais ou de prevenção e controle de

11I -ter excepcional valor paisagistlco.

Art. 3" São proibidos o corte raso e a supressão de vegatação primária e da
vegetação secundária nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlllntica.

§ 1" Excetuam-se do disposto neste artigo, em carágter excepcional, o corte
raso e a supressão:

a) da vegetação primária ou da vegetação secundária em estágio avançado
ou médio de regeneração da Mata Atlllntica, quando necessários à execução de obras, ati
vidades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social;

b) da vegetação secundária em estágio avançado ou médio de reganeração
da Mata Atillnlíca quando necessários ao desenvolvimento, pelo pequeno produtor rural,
de atividades agropecuárias ,imprescindlveis à sua subsistêncta e de sua famllia, ressalv", .
das as áreas de preservação permanante e de reserva legal, estabelecidas {'l! Lei n"
4.771, de 15 de setembro de 1965, e modificações posteriores. \ \

Art. 5" O corte raso, a supressão da vegetação ou o parcelamento do solo,
nas condições excepcionais previstas no art. 3°, § 1°, alroeas "ali e Ilb" e no art. 4°, só serão
possiveis se a vegetação não apresentar nenhuma das seguintes caracteristicas:

Perágrafo único. Para os efeitos desta Lei, as espécies da fauna e da flora
ameaçadas de extinção são aquelas assim declaradas pela União ou pelos Estados.

§ 2" Para os efeitos desta Lei, considera-se pequeno produtor rural aquele
que, residindo na zona rural, detenha a posse de gleba rural não superi~a 4 (q.u.atro) l1'!6
dulos fiscais, expiorando-a mediante o trabalho pessoal e o de sua famlha, admlllda a aju
da eventual de terceiros, e cuja renda bruta seja proveniente da atividada agropecuária ou
do extralívismo rural em 80% (oitenta por cento) no minimo.

§ 3" O corte raso e a supressão da vegetação na hipótese prevista na alínea
"a" do § 1" deste artigo dependerão:

a) em área rural, de prévio licenciamento, dllvidamante motivedo, do órgão
estadual competente, integrante do SISNAMA, e do IBl\MA, em caráter supletivo, informan-
do-se ao CONAMA. . .

b) em área urbana; de prévio licenciamento, devidamente motivado, do Con
selho Municipal da Mata Atlântica, constituldo nos termos do artigo 18 desta Lei.

§ 4" O corte raso e a supressão da vegetação na hipótese prevista na alínea
"b" do § 1" deste artigo dependerão de prévio licenciamento, dpvidamente motivado, do
Conselho MuniCipal da Mata Atlântica, constituldo nos termos do artig018 desta LeI.

Art. 4" Nos casos de vegetação primária ou de vegetação secu~ária nÇls es
tágios medio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, o parcelamento 'do solo só ,
será admitido:

a) para fins urbanos, quando em conformidade com a legislação de proteção
ambiental e com o Plano Diretor do Município, mediante prévia aprovação do órgãcí munici
pal competente, integrante'do SISNAMA.

b) para fins rurais, quando em conformidade com a legislação da proteção
ambiental, mediante prévia autorização do órgão estadual competente, integrante do SIS
NAMA, e do IBAMA, em caráter supletivo.

Art. 6" A ampliação de perímetro urbano que incidir cobre áreas com vegeta
çaó primária ou vegetação secundária em estágio médio ou avançado da Mata Atlântica
dependerá de aprovação prévia do órgão estadual competente, integrante do SISNAMA.

Art. 7" A exploração de madeira em áreas cobertas por vegeteção primária ~
secundária em estágio avançado e médio de regeneração da Mata Atlllntica poderá ser
efetuada nas seguintes situaçôes:

a) exploração eventual, para consumo direto naS propriedades ou posses das
populaçõas rurais;

b) expioração de indivíduos da e!lpécie Araucana Angustifo/ia com diâmetro a
Altura do Peito - DAP, superior a 40cm (quarenta centímetros), nas áreas de floresta om
brófila mista;

§ 1" O Conselho Municipal da Mata Atlântica será composto, de forma paritá.
ria, por representantes do governo l'I1IJI1icipal e da sociedade civil, assegurando-se a parti
cipação de representantes do Ministário Público, dos setores produtivos. de técnicos devi
damente qualificados profissionalmente e de organizações não-govemamentais dedicadas
à conservação da netureza, com atuação local ou regional e devidamente credenciadas no
CONAMA. . ~

§ 2" A participaçAo no Conselho Municipal de Mata Atlântica é considerada
da relevante interesse público, e não será remunerada.

§ 3' O 'membro do Conselho Municipei da Mata Atlilntica que, por ação ou
omissão, permnir ou facilitar o corte, a supressAo ou a exploraçãO, não autorizada nos ter
mos desta lei, de vegetação primária. sujeita-se à pena de petenção de um a três anos e
multa.
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§ "0 Na ausência do Conlllllho Municipal da Mata AlIêntica as competências a
ele atribuldas por esla Lei serAo exercidas pelo órgAo estadual competente, Integrante do
SISNAMA.

§ 50 Nos Municlpios aonde existir um Conselho MUnicipal d~ Meio Ambiente,
cuja composiç4o for paritária, nos termos do § 1° deste artigo, ele podera exercer as com
petências atnbuldas ao Conselho Municipal da Mala AlIênltca.

Art. 19. Na Mata Atlêntica, consideram-se de preservaçãe permanente, pelo
só efeito desta Lei, a vegetação siluada:

a) 80 longo dos rios ou qualquer curso d'água; ,
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes penmanentes ou temporárias, incluindo os olhos d'água,

seja qual for a situação topográfica;
d) no topo de morros, montes e montanhas;
e) nas encostas ou parte delas;
f) nos manguezals, em tOda a sua extenção;
g) nas restingas ou parte delas;
h) nas dunas;
i) nll$ cavidades naturais subterrâneas;
j) nos estuários que ficam sob o regime de maré;
I) nas bordas de tabuleiros ou chapadas.

§ 1° Os Estados estabelecerão os limites das ánsas de pres8fV8çllo perma
nente para cada situação indicada nas allneas anteriores, de acordo com as peculiarida
des regionais e locais, que deverão ser identificadas mediante estudos ambientais e
s6?o-econômicos. '

§ 2" Nas áraes urban~s, nas aglomerações urbanas e nas regiões metropàli
!Soas, os limites das áreas de preservação permanente serAo aqueles es!s!",lecidos nos
planos diretores e nas leis de uso do solo urbano.

§ 3° Enquanto os Estados não estabelecensm os Iimiles previstos no § 1° des
te artigo prevalecerllo, para a área rural, os limites estabelecidos' no art. 2° da Lei 4.771, de
15 de setembro de 1965.

Art. 20. Esta lei será regulamentada, no que couber, no prazo deftll dias.

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 22. Revogam-se as disposiçães em contrário.

" .
Sala da Comissão,

VOTO EM SEPARADO DO DEPUIADO LUCIANO ZICA

o Projeto de Lei em 3.285/92, de autoria do nobre Dellutádo Fábio Feldmann, tem por
objetivo assegurar a conservação dos últimos remanescentes da outrora extensa e
exuberante Mata Atlântica. Tendo sido aprovado na Comissãp de Defesa do Consumidor,
Melo Ambiente e Minorias foi o Projeto encaminhado pela Mesa dasta Casa a esta
Comissão, em resposta a r~querimento do ilustre Deputado Paulo Bomhausen. O referido
Deputada, indicado relator da matéria, apresentou Parecer pela aprovação do Projeto, na
fonma de Substitutivo. 

Antes de manifestarmos o nO$lo voto, entendemos necassário tecer algumas
consideraçães sobre o significado ecológico, cientifico, eco~ómico. cunura/ e polftico da
Mata Atiãntica e o contexto em que vem se desenvolvllhdo os esforços para sua
conservação. .

A Mata Atlântica, reduzida que foi a menos de 10% de sua extensão original, é a floresta
tropical mais ameaçada do Pais e, segundo os mais distinguIdos especialistas, de todo o
p/aneta. Cerca de 80% das espécies de fauna e flora brasilairas amOlfçadas de extinção
eltão na Mata Atlântica e a maioria delas é endêmica, vale dizer, .s6 ocorrem nessa
Iloresta. Sem medidas rigorosas de proteção não será possivel evitar o desaparecimento
dalSas espécies.

A maior parte dos remanescentes da Mata Ati'mtica encontr;am-se em áreas impróprias
para o uso agricola e outros usos devida à má qualidade da terra ou fi excassiva
d~lvldade. A proteção dasses remanescent~s tem gninde importancla pare a
consolidação de encostas que, sem a cobertura florestal, estão sujeilss a
escorregamentos, fenômeno este que já é comum em diversas r!lglôes do Pall,.co~
pandas econômicas graves e pendas de vidas humanas irreparáveis. A Mata AtiAntica e
também essencial para a proteção dos mananciais de água pot~vel, que já nllo atende, de
fonma satisfat6ria, à demanda para atividades prOdutivas e em muitos casos para
abastecimento da própria população.

A Mata Atlãntica é um recurso de grande potencial turistico, atividade aconômica que mais
tem crescido em todo o mundo. A maioria desses remanesceni~s é de uma beleza única.
Cantada em nossos hinos e presente em npssa bandeira, a M;tta Atiântica é uma fonte
panmanente de inspiração para os poetas pátrios e um Srmbofo do orgulho nacional.

A comunidade crentifica brasileira já se manifestou mais de uma vei de fonma clara
inequívoca e expressiva, não só pela necessidade de proteçã~ de todos o;
remanescentes da Mata Atillntica mas, também, pela urgente necessidade de se
recuperar boa parte das áreas de floresta desmatadas.

O Brasil é signatário de diversos tratados intemacionais, mediante os quais Se
compromete a proteger sua natureza, destacando-se entre eles a Convenção da
Diversidade Biológica. que é o mais importante documento firmado durante a Conferência
das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, realizada em territ6rio
brasileiro, a RID-92, Convençã,o essa ratificada pelo Congresso Nacional por expressiva
maioria de votos.

A proteção da Mata Atiãntica é importante para a fixação de carbono, ccntribuindo assim
para a contenção do efeito estufa e para a estabilidade climática do Planeta. -

É importante lembrar, finalmente, que a Constituição Brasileira obriga o Estàdo a
assegurar o equilfbrio ambiental, equilibrio este que está hoje ameaçado nâ Mata
AUântica, devido ao corte excessivo da floresta. A proteção e a recuperação da Mata
Atillntica é a principal prioridade nacional em tenmos de proteção de nossa biodiversidade,
o que é reforçado peJa nossa Carta Magna, quando declarou especificamente esse bloma
Patrimônio Nacional.

Com o propósito de introduzir os mecanismos legais necessários para a efetiva
conservação dos remanescentes da Mata Atiãntica, o Projeto de Lei nO 3.285192 foi
elabor.ado com a colaboração de respeitados cientistas e da sociedade e foi amplamente
debatido no Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Destas discussões resultou
também o Decreto Federal nO 750/93, de mesmo teor e objetivo do Projeto de Lei
3.285192, e que hoje regulamenta a conservação e o uso da Mata AUêntica.

O Substitutivo do nobre Deputado Paulo Bornhausen subverte os propósitos do Projeto de
Lei 3.285/92, vale dizer, ao Invés de proteger a Mata Atiãntica, vai penmítir a destruição
dos exiguos remanescentes dessa floresta, bem como os ecossistemas a ela associados
pelos motivos que passamos a.indicar:

No seu ar!. 1° está proposto que "a utilização e a proteção da Mata Atiãntica (...), far·sa-ão
de acondo com o que dispõe a presente Lei, obedecidas, no que coubera Lei 4.771, de 15
de Setembro de 1965...". Ora essa Lei 4.771 é o nosso Código Florestal, editado pela
primeira vez na década de 1930. A expressão "no que coube/" faz-nos retroceder a uma
situação de proteção menos efetiva do que aquela estabelecida há mais de 60 anos. Sua
manutenção coloca-nos em uma situação absolutamente precária e expõe a mais
ameaçada de nossas florestas á uma senha destruidora jamais vista. Propomos, portanto,
a exclusão da frase "no que couber".

Considerando que a Lei 6902 de 27 de abril de 1991, que dispõe sobra a criação da
estaçães ecológicas, áreas de proteção ambiental e dá outras providências e a Lei
6938/86, que dispõe sobre a Polillca de Meio Ambiente, regulamentam a matéria em
eplgrafe, entendemos correto a supressão do disposto na alínea "«', do § 1°, do art. 3°,
ond8 S8 parmite o corte da floresta primária para execução de obras, atividades ou
projetos de utilidade públíca ou de interesse social.

Com respeito á allnea "b", do § 1°, do art. 3°, consideramos de todo oportuno que sejam
dadas condiçOes espaciais ao desenvolvimento do pequeno produtor rural já estabelecido
e ás populaçOes tradicionais. Não é no entanto aceitável permitir o corte ralo e a
supressão de flonssta primária e de vegetação secundária em estado avançado de
regeneração. Caberia permillr somente o corte da vegetação secundária em estágio iniciai
ou médio de regeneração.

Consideramos que o § 3° do art. 3° deve incidir sobre todas as hipóteses previstas nas
allneas do § 1° e nllo apenas na sua allnea "a". É necessário que o licenciamento previsto
alcance todos os casos e nio apenes aqueles em área rural.

A allnea "b", do § 3°, do art. 3°, assim como o § 4° desse mesmo artigo, mencionam um
"Conselho Municipal da Mata AlIántica", que passaria a ter grande poder de decisão sobre
os remanescentes da floresta. É inegável que as pressões dos setores produtivos sobre
esses Conselhos, interessados na exploração da Mata Atlântica, serão muito mais fortes
do que a sua capacidade de resistência. Mais importante ainda é o fato de jlue e Mata
Atiântica é um Patrimônio Nacional pela Conslltuição Brasileira, sendo portanto inaceitável
que sua proteção seja decidida por órgãos tão frágeis. Cabe ainda mencionar que as
experiências com os Conselhos Municipais de Meio Ambiente - CONDEMAs, ressalvadas
algumas honrosas e Importantes exceçães, não foram satisfatórias. Propomos que sejam
suprimidos todos os artigos, parágrafos e .alíneas que se refiram direlil ou indiretamente
aos Conselhos Municipais da Mata AUântica.

No ar!. 4° defendemos a exclusào do "capur da menção à vegetação primária, pelas
pOnderaÇÕ9s já efetuadas. Pelos motivos também já expressos propomos que o órglio
municipal mencionado na alinea "a" seja substituldo por órgão estadual, ouvido o
CONAMA.

O art. 6° pende o sentido uma vez suprimidos osConselhos Municipais de Mata AUãntica
e, em assim sendo, deve ser suprimido.

No art. 7° cabe a observação já feita de que nãose pode penmitlr a exploração de floresta
primária, cuja manção deve ser suprimida, do "eaput". Pelas mesmas razões, o estágio
avançado de regeneração deve ser substituido p,or estágio Inicial.

No art. 8" esqueceu-se de mencionar no seu "cap,uf' a vegetação secundária em estágio
Inicial de reganeração, que deve ser inciulda. Assim também no art. 12 esqueceu-se de
determinar que a regulamentação da exploração de recursos florestais não-madeireiros
deve ser infonmada ao CONAMA, tal como ocorre em outras atividades correlacionadas.

Como já mencionado, o art. 18, que trata dos Conselhos Municipais da Mata Atiàntica,
deve ser inteiramente suprimido.

O art. 19 apanas repete as definlÇÕ9s do art. 2° do Código Florestal, porém fragilizando
os. É inteiramente indesejável, perigoso e deve ser suprimido Inteiramente. Com destaque
para o seu § 3°, que é espacialmente danoso, pois representa um retrocesso de 60 anos.
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Nosso voto, portanto, é pela aprovaçãó do Substitutivo do ilustre Depu~do' Paulo
Bornhausen ao Projeto de Lei nO 3.285192, desde que aceitas as alterações por n6~

propostas.

Sala das Conilssões,

CYJ-
~_~..-"'--::-r---_

oeputado LUCIANO ZICA Deputado OCTÁVIO ELlslO

PROJETO DE LEI Nº 3.291-8, DE.1989
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre abatimanto de gastos cem nedi.~tos ccmprovadaIJente

adquiridos para tratamantos de deficientes físicos e mentais na

declaração do Imposto de Renda -da pessoa física; tendo pareceres:

da canissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu-

cionalidade, juridicidade la tecnica legislativa; da Canissão de

Seguridade Social e Familia, pela aprovação;'I"can errenàas; e 'ca
canissão de Finanças e Tributação, pela api;:oVação, can substituti-

. ....~
vo. PARECERES À EMENDA DE PLE:N1\RIO: da Canissão de seguridade . se

'. . -
cial e Família, pela aprovação; da Canissãa de Finanças e TriPuta-

ção, pela aprovação; e da canissão de ConstitUi~ão e Justiça e de

Redação .. pela injuridicidade.

(PROJEI'O DE LEI N9 3.291-A, DE 1989, EMENDADO EM PIENARIO, A. QUE

SE REFEREM OS P~)

o Congresso NaClonal eteeret.:

Art. ,.I. É per""t1dO ao contribUinte ao llft-
posto de Renaa. Pessoa Fíltea. abater anu.1
.."'te da renda bru'ta. os gastos COtft p.roctutos
farmac'ut 1COI comprovadamente aCIQU1 ri CioS para
tratamento dO defici.nte fi.ico ou _"tal in":
clutnao entre seus oepenoentes ou mantido. as
suas .xcensas.

Al"'t. 2- O Poder Executivo regul.ntentarj .sta
1.1 no pres.nte .xerc;cio.

Art. <3& Esta 1.1 entrl em vigor na data de
SUl pUb1; caçio.

Art. ,. Revogam"s. as dt,posiÇl5es M cont,..
rio.

A ••s1stlneta .os deficiente. ft.tcos • ,..,..t.,. tem s1dO tar.fI.....rÔ1C. de abnegadas ins
tltlJlç~.. pút)11c:•• , • O.'ttC:lJl.,••• QUe nio
con.eouent sc»revive,. aoen&s OI' verbas minguI:

d.S de custeio, QUlse serror.- COft'C)l..,.rnt.,...s
com a colilbOraçlà mate,.ial e f1nané.i,.a, de fll-
m; 1i.,.e. c:sas pr-6p,.iOS dCMIntes. •

Nlo ·o'U._. dtv.gar .000,e ......'inc:I..
dt.. redlls nosPit.l.,..S. óbvio reconhecer cons
t1tuír.... UWl ",fn1mo oe contribu1ç1o par. en
',.nt.' o De.o ••t'on6Mlc:oa.. de"c:16nc:1 •• em
tQdas os ..ntidos. Pr.t• ...-.os com o :pr...nte
projato of.reca,. aOI c1dadlas UM peQUena can..
t'IDlJlçlo QlJe .j...,. "O ,,'o'ço de 1'0ntrllNlr
CQfft recursoS próPrtos na c~r. I"CIoS 'rMNkfios
para leul dOent••• nac••• i tadOs eM trataMnto
pC' longo De,IOClo. "'1"'" ••". O fo""ecl .....to
g,.tlJltO dO' P'OCllJto. f ......c...tlco. ~Io E.ta-.
elO,' ta'efl o'ec.rl~.....te .tendla. Del. C_ ...
..Ito. c••o., e ~.t. proj.to o,.t~ _".,.
' ••tltlJl' pe,t. a.. de_." ' ••11Z.I:I" eOlll·.
.QlJI.'Çlo de -ale...ntos, at,.v'lI ao Illat.-

.."!""to no 1_:0 de. ".nda. '.'
T'atanoo-.. de Medlo. de.tlnaa. a ••tl..la,

O _lo a. Ctll.tlv"_ ao deflelent. fbieo •
....,taI , _........ ao. nOb,e.. per.. •_ú". acolhlo.
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Sala OIS $essOes. Oe agosto Oe 1989, ~
carlos COUtinho. . -

PARECER DA COMISÚO DE CONST,TUIÇ10
JUSTIÇA E DE REOAÇ10

I _ ltelatÓf'lo

Com este P~oJ.to o nobre autor pretende per
mlt,r ao contr1bulnte do Imposto ae RenOA.
pessoa fislca. abater anualmente 08 renoa bru·
ta os gastos com prodUtos farmacjutlcoS com
provadamente adQUIr'dOS pera tr.t.~nto do de
ftclente fíSICO ou mentel. lncluiao entre seus
oependentes ou mantIdos as suas expensas

11 _ Voto do lIel.tor

Estio atendIdOs os pressupostos.constltuc10
nais no Que d1zem respelto à comeetine,. le
g1s1at1va da UnIão. atrlbU1çio dO Congresso
Nacional (art. 48. lnc1so 1. combInado com o
art. 153). ia '.gltlmtcsaae Cla inicletlva con
corrente (art. 61. Caput). A .'aboraçio oe ,.,
ordinária está prevIsta no processo leg1S1at1
vo.lart. 59. In",so UI),

Otante do ectma ex~osto, voto pela const1tu
C10na110ade. Jur 1d1C10aoe • técM'ca leg1s1etl
va Oeste PPOJeto de ~e' n- 3.291/89. Que d1$·
p6e soQre abatl~nto Oe gastos com med1camen
tos co~rovad.ment. aOQU1r1dOS para tratamento
de deflc1entes fis1COS e menta1s na dec,araçio
do Imposto de Renda da pessoa ffslca.

Sala OI Comlssio. 5 Oe setemcro oe li89, _
Deput.Oo oIorge _.ge. Relator.

111 _ P.recer da co.lsslo

• com1ssio de Const1tuiÇio e Justiça e de
Redaçlo. em reun1lo ordin'r1. plenérla real,
%ada noj •• og1r~u unanlmemente pela const1tu
e,onalldaoe. JurldlelO.Oe e tecn'ca leglslat,
va 00 Projeto Oa ~ei n" 3.2il/89. nos termos
do parecer do relator.

Est1vera. presentes os Sannores DeputadOS:
ManOes RIbeIro _ no exerelelo oa Presldinell
<.rt. 76. caput, In fine. 00 RI). 8arn.roo Ca
Dral. Carlos VInagre. Horl.n Gadelha. H41io
Manhies. ~eoP010o ~OUZI. Osv.IOo MaeeOo. M'
enel l_r; Nllson -GIDson. P1Inlo· MartIns.
Theodoro Mandes. Renato VIanna. Ros6rlo Congro
Neto. SérgIo SPada. TIto Co.t.. AlOYSio cn.
ves. Costa Ferre1r•• , Olonlslo Haga. MeSSias
G61s. Ney ~opas. Jorge ArD.ga. VIlson Souza .
.Juarez' NarQUas Batls.,.... }.Igonarlnga Selx.S.
Gerson Peres. Miro Teixeira. ROberto Torres,
Ibr.nlm Abl-Aekel. ,",osé &anoIno. Marcos FormI
ga. Afrlslo VI.lr. ~Ima. Francisco Sales: JoslÍ
Melo. ,",orga Hage. lNgner Lago, AlC1(lea LI....
Edu.rdO ~onflM e Gonz.ga 'Petrlota.

Sal. Oa Comlssio. IA oe setemoro Oe 1989.
Deputado~ Rtbetro. no exerciclo da Pr.:
sldincia _ oeputaoo .Jorge ArbaDl. Relator.

PARECER OACOMISslo DE.. SEGURIDADE
SOCIAL E FAMi~IA

1 _ ltel.t6rlo

Com o Projeto de Lel nA 3.291. seu autor.
Deputado José Carlos Cout1nho. Oretende cerml
t1r ao con~r1bu'nte do ImpOSto de Renda. ges
soa f;Slca, abater de sua renda bruta anual.
gastos com med1camentos e produtos farmaciutl
cos, adQutridOS sob rigorosa grescrlçio méd1
ca. para tratamento de daf1c1entes fíSicas e
menta1s. tnclufdoS seus de~noent.s natur.,s
Cu aouel.s QUe. por V1Varem às suas exoensas.
a ,., os o.term1nar como ta1S.

11 _ voto do Relato,

Cons1dero o caráter do presente projete de
,., de eXcepC10nal ;mQOrtlnela~ tenoo em vlsta
os gastos eo~st.nt.s COM ~d1c.mentos para o
tratamento da defic16net. fis1ca e mental. Me'
r.c. .,.. portanto. nossa total anuénci. e
aprovaçio. Suger1mos. entretanto. bas••dos ne
aoresentaçio daS emendas da nobre Deputada
Sandra Cavalcanti. Que consioaramos extreme
mente pert1nentes. a aoresentação d~ outras

dUas QUe viriam a inclUir no abat'~nto Ore
tendtoo. gastos com taroo,. acuoac1onal, uma
veZ QUe conSideramos. r ••Ol11tação mental tão
lmportante Quanto D fis,e. Alem d1SS0 Julga
mos Justo cer~1t'r ao Oeclarante 00 Imeosto de
Renaa, pessoa fislca, aoater O. sua ~eno. Oru
ta anuel até 50% de seus gastos com O t~ata

~nto. recuperaçlo e reab11,taçio oe def1C1.n
tas fis1COS e mentats. sendo. eles seus oepen
Centes natu~.1s, ou aQUel.s, Que v~venao às
suas eKcensas. 8 le1 os oetermtnar como ta15
A leg151ação do Imcosto oe Renda. no Bras,l tem
s1do exceS51vament_ aura com o contrtbu,nte.
nio c.~mtttndo descontos nem mesmo com gastos
relat1VO$ à Educaçlo. Em cais.s oasenvolvldOS,
como a França. po~ aKamolo, ~ope-se aOater o
montante relat1vo a 80% ae oespesas comprova
das com ~dtc.mentos

É este, portanto, o nosso pa~.c.r

Eme~1 ao PrOjeto OI ~el n" 3:291. Oe 1989,

. EMENDA 1olO0IFICATlVA

AO art. ia 00 ~roj.to ae Le' na 3.291, di-se
11 segu 1nte r.daçio:

Art. 1~ É perm1ttdo.ao Contr1Dulnte do Im
posto de Renda. cessoa fistca, aDater anual
mente da renoa bruta. OS gastos com orodutos
farmac6ut1cos leg81mente greScr1tos e comoro
vadamente adQU1r1dOS para trata~nto do d.fl
Clenta fis1CO ou mental e os gastos Com trata
rMntos re.l'1zados em 1nst"4 tuiç68S es"eC'1a11z8
das em r ••bt1 1taçlo e fe1tos por prof1sstonats
oe n!velsut>erlor. .

E~~ ISubst1tutiva ao projeto de Le1 na
3.291. de 1989.

Ao art. 2& 00 Projeto Oe LeI n" 3.291. di-se
a seguInte reOaçlo:

Art. 2" ~O ceclarante ao Imposto da RenOa.
pessoa 'ffs1ca. pOder' abater de sua' renda bru
ta anua 1 até 50% de seus gastoa com med1 eamen
tos. soe rIgorosa prescrlç60 médIca. com tr.
t.mento. recuparaçlo e reaDi 1Itaçlo OI defi
ci.ntes ffs1cos e mentaiS. incluindO-se seus
oepanaentes naturais. ou aQUeles QUe. por· vi
~:~:~ às suas, ex~sas. a lei determ1nar como

111 _, !'a_r da e-1.aIo

A Com15sáo de Segur1dade Soc1al e Famil, •.
em reu",io real1zada em 23 de malo de 1990.
agrOvou unanlmemente o parecer favorável do
Relator. Oeputado'Ellas Mur&o. com emendas, ao
PrOjeto 08 ~el na, 3.291. de 1i89. de autor1a
do Oeputaao ~os. CarloS Cou~lnno. Que -d1sc6e
sobre abat1mento de gastos com meOlcamentos
comprovadamente aOQu1r1dos para tratamento o.
def1Clentes fís1cos e mentalS na declaraçio AO
Imcosto Oe Rend~ 'oa'pessoe fis1ca-.

, ' .
Comcarecera~ os S~nor~5 DeputadOS: uoaQUlm

Sucena. PreS;l'cMnte; . ,,",orge ueQueo, v 1ce
Prest,dente: E11as Mur·ao .. ,RelAto"'; RalmJnao Re
zende. uofran Frejat. MOlses Ave11no. Gl1berto
CarvalhO. Er1eo ~eOPra~o\ Alar,cO Ab1b. Jose
carlos Coutlnr,!ir. Djenal' GoP!çalves, Ben.Olta da
S11va. Florlceno Pa\~ão. Ruy Naoel. Rlta Cam8
ta. ~úelo Alcintara. José Vlana. Ivo Leen e
orlandO Pacneco. me~ros tltulares: Eouarco
vorge. ,,",OS. du.,roz. Ivo M81nardl. Bezerra de
Melo, Anníbal Barcellos. Geraldo Alckm1n Fl
lno. Nelson S.'xas • Ant6"'0' Carlos Menoes
Tname. membros SUg '.ntes·.

Sala da Comlssio. ~3 Oe maIo ~a 1990
OeputaOo U08qUIM SúCOna. Pres'~ente _ Oapu=
taoo EII.s Murad. Relator. '

EMENDAS ADOTADAS PE~A COMISslo

Ao art. 1 a do PrOjeto de·~.' nA 3.29'. di-se
8 seguinte recaçlo:

Art. ,a Ê permltldo ao contr1bUlnte do Im
posto de Renda. Dessoa fis1ca. abater anual-
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mente da renda D~ut•. as gastos C~ prodUtos
farmae6ut1cos legalmente crescrttos e comero
vi:aãm.n"te·· aOQU""ldOS para tratamento do d.f1
Clent. fiS1CQ ou mental • os oastos com t~.ta

.mentas real1zadOs em tnstltutÇ~.S aSP.Cl.l1za
oas em r ••b11,taçio e fattOS Dor groflssfon.'5
o. niv.l ~UD.r'or.

S~la oa Cemlssie. 23 de male Oe ligO. _
DeQutade ~I~ sucena. P~esldente _ DeQu
tade ElIas Murad. Relate~.

Na 2

Ae art. 2' dO P~oJete de Lei n' 3.291. dê-se
a seguinte r.~.ç~o:

A~t 2' O decla~ante de lmooste de Renda.
geSsol fislca, poderá acat.r oa SUl renda bru·
ta anual até 50% aa seus gastos com med1camen
tos. sOb rlgorosa prascrlçlo ~d1ca. com tra
tamentO, recuperaçio e raabtl1taçio o. ae,,
cl.nte5 fistcos • IlftentalS. ,nclulndo-se seus
dePana.ntas' naturats. ou aQUelas QUe. por Vl
veram às suas .x~ns.s. 8 ,., det.rm'nar como
taIS.

Sala oa Comlssio. ~3 de male de ligO. _
DeQutado ~I. sueana. P~eslaente _ Depu
tado EII.s Murad. Rel.tor.

PARECER DA CÓMISSI0 CE FINANÇAS
E TRIBunçl0

_ "l.tório

·Medlante e p~01eto de lei em epíg~afe. P~o

Q6e o 11ust~e DeQutado ~sé Ca~los Ceutlnno
se1e de~mltldo ao cent~tDUlnte do I~sto de
·Renela dessoa física a deduÇio. anual. da ~_
b~ute dos gastes com Q~oautos fa~~céutlces

adQUl~loos Pllre e t~ata...nto do defiCiente fi
slj:e. seu ~ndante "" _ntldO às suas
axpensas·.

.Em ~az~e' de tOdO o eXQOsto. vetamos pala a
Q~ovaçie ao P~oJete ae ~el M' 3.291. Oe liBi.
no, te~mós do suostltutlvo anexe.

Sala da Comlssie. 22 de agosto de ligO. _
DaQUtado Slaio sassl•• Relator.

SUBSTITUTIVO

IAe P~eJeto de Lei Ma 3.211. de IIBi)

"DISPlIe soa,.. _tl-.to oa ta COlIl
.-cll~tos __ta Irl_
pare trat_to .. defICIentes fI.I_ ••
--.t.Is na dllCl.rIIÇio CID l-.o.to.. Mnllll
ela pea_ flsica."

O Cong~.'so Naclenal deC~ete:

A~t. Ia O cont~tbulnte elo Imposto de Renela
passoe flslCA PQda~6 abate~ de ~enda b~uta eté
50% (cInQÜenta QO~ cente) dO valo~ des de_
sas ce~ ..dlca~tos. legalMente'prescrltos e
cOIIIProvaoa_nte aCIQU1r1dos. que r •• '1Z.~ no
t~al.....nto. ~eeupe~eçio e ~eabtllt.çio de de
ficiente flslCO e ....nt.l. seu ~nclante ou
....ntlde às sue. expens.s.

Par6g~afo único. A I.ençio"oe QUe t~ataaste
a~tlgo acr.nge os gastos r ..lIzaCOs cOlll.e tra~

t .....nte CO deficiente flslco e ~ntal ~"'ns
tltulç6es espaclaltzadas eM ~e.bll1taçio de
oeflclentes. .

A~t. ~a A cencessio elo benefIcIo de que t~a

t. O .~t'go ante~lo~ flee deP8noanoe de p~6vla

autor1zaçlo. Para c.a. exercic'o f1narice1ro.
da \~i da d1retrlzas orçamantérlas.

Art. 3- Esta ,., entra .m.,.vigor na data de
sua QUbllc.çie.

Art .•• Revogam-s. as dtspoSlçOas ~ éontrá
,.'0.

Na Justlflcaçie. e auto~ .~gu...nt. co~ as
difIculdadeS enf~entaClas del.s dessoas QUe t'"
sob sua ~espon.abllldadedeficientes fístco. e
..ntals. Em face aa precarlaaaoa e ea~.nela da
~ede hOsplt.'.~. os pa~entes de deficientes
fislees e ...ntals se v6eft às velt.s com eleva
doS gastos. na eQulS1çio doS ...dlc....ntes e
demaIS ó~cdutos farmacêutIcos. Indtspens6vels
no t~atamento daQUele~ pactentes.

A comlssie de CenstltulÇio e Justiça e de
Redaçio OQlnou dela constitucionalidade. JU~l

a,cldade e técn,ea legislatIva: • de Segu~lda

de Soc'al e Femllla. pela aQ~ovaçio. com .do
çie de dUas _nd... lIICd"'canclO a ~edaçio do
D~oJeto. par8 1nclU1~ no acatlmento D~.tenatdo

os gastos com t.~ap1. ocupacicnal.

Cabe a esta com1ssio. na forma- repuMntal.
examlner os aSQacto~flnancel~ose t~lbut6rlos
do Q~e1ete.

II _ Voto CID Ilel.tar

Pre11mtnarmente. CUMgre asstnalar .arem
louváv.'S os propós1tos dO autor. ~da obstan
te. caoe. loualmante. ~econnece~ QUe sie vlsí
V.'S as tmpl1caç6as orça~ntárlas da ~dld.

soc exame. com o c~r~t1Mento de rece'tas
QÚbllcas QUe. Qele Isençio Q~etendlda. deIxem
de se~ arrecadadaS. Entenoemos: por isso. ser
necessário lnc'uir na ~rOPO.ta elâusul. OU.
Cond,ctone a coneessio do benefício f'sCal à
prévia autorizaçio. oare cada e.erciC1o f1nan
cel~e. da leI de dl~et~lze. o~ç• ..."t'~las. QUe,
define es met.s e Q~lo~tdades de .dn'nlst~.çie

oúollca. cem COftC e~lenta a elabo~.çiõ da lei
e~çemant'~la anual e d,sQ6e sob~e .5 alt.~a

ç6a~ na leglslaçio trlDUt6rla lef .•~t. 1&5. S
~a.da Constltulçio F'_all.

'e~ out~o 1aelo , ex.mlnando .s _nelaS .dOt.
deS dele Cemlsde ae segu~ldeae SoCI., e F...I- •
lla. QUe~ nos De~ece~ QUe es dois .~tlgcs 010
dlfleades p~atlc.....nte se ~epeteM. Desse modO.
esta~s P~OQOndo substitutivo ao p~o1eto, Qara
to~na~ ~'s eXQlfclte o propósito elo .ute~.

bem cone pa~a lnelul~ nos.a svgastio QUante à
ob~lgato~'adade de. lei. de dl~et~,zes

o~ç...ntá~las censlgna~ a li.nçie alvitrada.

Sala da COIIIIssio. ~2 de .gosto de ISiO.
DaQUtadc SlaIo sassl~. Relate~.

A Comlssio de FInanças e T~lbutaçio ..... ~eu

nlio ordlná~ta ~eallzada em 2~ de agosto da
IliO. DQtnou. unan,memente. Qela aorevaçie de
P~eJ.te da Lef Ma 3.~91/19 ..!nos te~rncs de
substitutivo do Relato~. DeQutado 51~0

Sesslm.

Estlve~a~ Q~esentes OS Senno~es DeQutades:
Francisco oornel\es. Pr.,toentet ArnaldQ Prle
~o. ~os. Carlos Grecco. F.rnanoo e.terra Coe
lno. Vlce-P~esldentes: EXQ8dlte Mecnade. Sau1
Queiroz, i>au19 Rarncs.SllIlie SeSSlm. Ad~oald..
St~eck. Fe~es Nade~. ~es. Ge~atdo. Ed,valde
Motta. Manoel Castre. Alysson PaulinellI. ~eie
Macnaco Rellemaerg. Fe~nandC Velasce. ~a'~

Santana. Casar Mala. aenito '-Ma. 1raJa Roarl
'gues. ~os. Cesta. MI~e Te~el~a. Sand~a Caval

,.,c:anti. Vic'tor F.celO"'. Mussa Dernes. Nelson
voo'm. ~eà. Me~la Eymael. Paule Za~~y~. F~aM

. CISco Sal.s.

Sela da·.~omlssio: 22' de egoste oe 1990. _
DeDUtedO Francls= Don'talles. P~es'oente
DaQUtado st-.o sassl •• Relato~.

SUBSTI'TUTIVQ

Adotado pala COlll1sdo

PRo,iETO Df LEI Na 3.2il ...DE 1119

"DI~ 'SlIllN ....tl.,.to .. IlUtos eM
.-cli=-ntos __ta ....Irt_
para ·t:rat~o .. defIcIentes ffsleos •
.m.la na dllCl~ CID 1111llOSto ......
..~ flalca,'

O Cengresso NaCional deCreta:

A~~. la. O contrl~lnte do llllPOsto de R_
pessoa flslca oode~' aDate~ da ~enaa b~uta até
!5C% IclnQoer1ta po~ cento) dO valo~ das de~De
.a. com ~iC.~"tos. legalMente Drescrltos •
CClllO~ov.de""'te edQUI~ldOs. QUe ~..llza~ no
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t ... talMnto. rKuptll'aclo • ""1:1'11 taclo IH 0.
Het."'. ,lstce a _"til, SItU QeD-.noa"t. ou
IMntloo •• Iva' ••IM"'••

".r,g"'fO ún'co A 1.ançlo oe OUI ,,..ta .ste
."'Ugo aCu'ano- os gastos ,.•• ' ':laOOI COtn o t,..·
""."to eto.oaftct.nta flstce • lIftel"lta' ..,. '''5
tltUIÇ6e'I ••Cllctallzacs.s .'" ""DtltraçJo 1:1.
oeflctlntas.

.rt. 2& oi cone•••lo 00 Dllne,i'c10 dlt C1Ua t,..·
ta Cl artIgo 1"'1''''01'' 'lca Qei:lenoenao o. ","'v,.

auto,.,zaçlo. ger. ~'d11 ••'''cfcto f'ft8nca' roo.
oa ,.' oe Cll""I"'2I' orca."t',., ••.

A,.t. 3& UU ,., entrl ..- vIGOr" ..... Oate M
lU' pUD1 t caçlo

"r' ... Aavogt:trI-" ,. dlsPQ.tÇ6es ~ con,"'"
rto

S.,. dII COMIna0. a2 de a;osto oe ligO _
oeouUOO 'r"'atICtac:o tJiltf"net 1ft. ",.•• ,aenh
DewtadO 1'.-0 '-'11' •. A"ator

[lT'é~J)/-l O.4--EA:?t:ú ,ot7 é/Y' /?r:'E/U/9;~

J
EMENDA

Emenda ao Projeto de Lei n" 3291-A, de
1989

Inclua-se o seguinte dispositivo:

Art.... O Poder Executivo regulamentará esta Lei
noventa dias depois de publicada.

Sala das Sess~es,

P",q,(ZEc?e-e· 2),4

CO"ISS~O DE SEGURIDADE SOCIAL E FA"!LIA

I - RELATORIO:

o Projeto de Lei ~m epígrafe, tendo pareceres

favoráveis das Comissões de Seguridade Social e Família, de

Finanças e Tributação, com Substitutivo, e de Constituição e

Justiça e de Redação, recebeu Emenda de Plenário, de autoria

do ilustre Deputado LUIZ EDUARDO.
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A rafer~da Emenda acrescenta à preposição

artigo concedendo ao Poder Executivo prazo de 90 dias para a

regulamentação da Lei.

E o relatório.

p,q-et::e€/l. :bq
CQMISSÃO DE FINAKCAS E TRIBUTAÇÃO

I - RELATÓRIO

II VOTO DO RELATOR

Consoante o que dispõe o art.

Regime~to Interno, a matéria retarna às Comissões,

nos apreciá-la quanto ao mérito.

179 do

cabBndo-

A Emenda de Plenári'ó objetiva incluir I no

SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei nO 3.291-A, de 1989, aprovado

na Comissão de finanças e Tributação, artigo que atribui ao

Poder Executivo a regulamentação 'da Lei, no prazo delnoventa

dias após sua publicação.

II - VOTO DO RELATOR

Entendemos que a adoção da Emenda de Plenário

nQ 1 ao Projeto de Lei' 3.291/89 aperfeiçoa o tBxto do

Substitutivo da Comissão de Finanças Tributação, sando

nosso voto, portanto, pe~a sua aprovação

Sala da Comissão,

'JIC - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em sua reunião
ordinária realízada hoje, OpinOU unanimemente pela aprovação da
Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de Lei na 3.291-A, de 1989,
nos termQs do parecer do relator, Deputado Elías Murad.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Jefferson, Presidente; Mauri Sérgio, Iberê Ferreira e
Sebastião Madeira, Vice-Presidentes; Alexandre Ceranto, Carlos
Magno, Ceci Cunha, Femando Gonçalves, Jair Soares, José Coimbra,
Urslcino Queiroz, Chicão Brígido, Elcione Barbalho, José Pinotti, Laire
Rosado, Rita Camata, Rubens Cosac, Saraiva Feli~, Elias Murad,
Carlos Mosconi, Eduardo Barbosa, Osmânio Pereira, Tuga Angerami,
Arnaldo Faria de Sá, Célia Mendes, Moacir Andrade, Eduardo Jorge,
Humberto Costa, José Augusto, Marta Suplicy, B. Sá, Jofran Frejat,
José Unhares, Cidinha Campos, Luiz Buaiz, Nilton Baianb, Luiz
Piauhylino, Sérgio Arouca, Antonio Joaquim Araújo Remi Trinta 'I
Fernando Zuppo e Agnelo pueiroz. ' ,

Sala da com~são, em 5 de abril7Z195. , f
'1 . t . /\ l' .. I './ :/.U./"r.., -, /'-----

Deputado ROBERTO'JEPF RSON
Presidente "..

Cumpre apreciar a matéria quanto à adequação

orçamentária e financeira e quanto ao mérífo.

Não há óbices quanto à a?eq~~çao orçamentária

e financeira por não importar di:reta' pu .indiretamente

diminuição de receita ou aumento de despesa.

'.
Quanto ao mérito, a introdu~ão do dispositivo

em tela, a par de possibilitar o pleno gozo do beneficio,
permite a previsão de mecanismos de controle, de mo,do a .

evitar a ocorrência de' fraudes qtt~ venham a inviabi~izar a;
proposta.

Desta forma, manifestamo-nos pela aproyação
de Emenda de Plenário que inclui artigo ao substitutivo.do P.L
nO 3.291-A, de 1989. .

Sala da Comissão, em025 de ,JIJJ"wv1bl .!J de 1994 •

.. ,
~h./( .{; ..~~l~~ t'

Deputado LUIS ROSERTO PONTE
Relator

111 - PARECER DA COMISSÃO

A ComiSSÃo de Finanças e Tributação, em reuniÃo
ordin6ria realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação da

Emenda Oferecida em Plenário ao projeto de Lei-nO 3.291-~/89, nos
termos do parecer da relator.

Estiveram presentes OB Senhores Deputados Reinhold
Stephanes, Presidente; Félix Mendonça e Delfim Netto

Vice-Presidentes; Geddel Vieira Lima, Luis Roberto Ponte, Pedro

Novais, Benito Gama, Manoel Castro, Mussa Demes, José Lourenço,
Jack~on Pereira, José Anibal, Luiz Carlos Hauly, Carrion Jünior,
Sérg~o Guerra, Roberto Campos, Rose de Freitas e Jones Santos
Neves.

Sala da Comissão, em 30 de novembro de 1994.

./f '- / /
Deputado ~EiNHOLD STEPHANES

Presidente

..t ,; {"

Depüt.ado· d1S' RO~EÍtTà PONTE

Relator
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Nessas condições, manifesto-me no sên~ido da

rejeição da Emenda de PlenArio ao Projeto de Lei nO 3.291-A, de

I - RELATÓRIO
1989, por contrariar o carAter·de eficácia imediata de que se

reve~te a proposição, na forma do Substitutivo adotado pela

Comissão de Fi~anças e Tributação.

A proposição em epigrafe logrou acolhida deeta

Comissão, no plano da admissibilidade jur1dico-constitucional \8

de técnica legislativa; quanto ao mérito, recebeu aprovaçlo ~

comissão de Seguridade social e Familia, com 2 emendas, e da

comiss!o de Finanças e Tributacão, na forma de Substitutivo por

Sala. de Reupi6es, em cl de maio de 1994.

/4<....;.{.... /'_
Deputado PRISCO VIANA

Relator
esta oferecido.

ao projeto a fim de
Em PlenArio, a matéria

prop6sito de acrescentar-se dispositivo

restou emendada, ao .-::rrr - PARECER DA COMI ssAo

11 - VOTO DO RELAT~R

e:x:erclcio", querendo certamente referir-se à.quele exerc1cio no

. depois de publicada.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dâção, em reunião' ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente péla injuridicidade &a Emenda oferecida em Plenário aó
Projeto de Lei nO 3~291-A/89, nos termos do parecer do Rela
tpr.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Thomaz Nonô Presidente, José Dutra,
Vil~ar Rocha e Carlos Kayath - Vice-Presidentes, Ary Kara,
felipé Néri, João Natal, Maurici Mariano, Mendes 'Ribeiro,
~elson Jpbim, Antônio dos sa~tos, Délio Braz, Ivan Burity,
M~urídl0 Calixto, Maurício Najar, Ney Lopes, Tony Gel, Tou
rinho Dantas, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, José Burnett,
José'~~ri~ Eymael, Osvaldo Melo, Prisco Viana, Vasco Furlan,
Edmundo,. Galdino, José Abrão, Luiz Máximo, Moroni Torgan,
S~gmaringa seixas, Carlos'Scarpelini, Eâison Fidélis, Marcos
M~drado"Benedito de Figueiredo, Beth Azize, Paulo Ramos,
Wilson MOlle!, Hélio Bicudo, Helvécio Castello, José Genoí
no, Bonifácio de Andrada, Oscar Travassos, Robson Tuma,
Irani Ba~bosa, Sérgio Mir~nda, Euclydes Mello, Fernando Di
~iz, J~ãO'fagundes, João Hen~ique, Luiz Carlos Hauly, Nil
mário Miranda; Ervin Bonkoski e Nilson Gibson.

~ala da Comissão, d~94

Deputado JDS~ THOMAZ NONO
Presidente

serAnem

no presente

porém,A corrigenda de redação,

determinar ao poder. Executivo que re~tamente a le; noventa dias

necessária, à vista de que o Projeto ficou prejudicado com a

aprovação de Substitutivo no âmbito da última comissão técnica

Ao que parece, a Emenda de Plen6rio deve ter-se

motivado por preceito similar constante do Projeto, em sua feição

original, o qual previa de forma até inadequada que o texto legal

qual a lei entrasse em vigor.

dele resultante deveria ser regulamentado

Em conseqÜência, torna ao exame deste Coleqiado,

ainda sob o enfoque das preliminares constantes do art. 24,

inciso 11, do Regimento Interno.

que sobre aquele se pronunciou.

Por outro lado, bem analisado, o conteOdo

.,~yd.''-'' i·..-
Oeputa~i PRISCO VIANA

. Relator

normativo dos art. 19 e 2g do Substitutivo na verdade dispensam

regulamentação, por serem autoaplicáveis, configurando simples

hipótese de abatimento da renda bruta, cujos parAmetros e

requisitos se acham bastantemente definidos

mencionados.

nos preceitos PROJETO DE LEI N° 3.296-A, DE 1997
(DO SR. JOÃO MELLÃO NETO)

Acresce observar que o

consubstancia atribuição con~titucional

poder regulamentar

do Presidente da

Detennina a inclusilo no currículo de ensino de primeiro e segundo graus (/,"
disciplinas relacionadas à cidadania e àS Instituições democráticas; tendo
parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela rejeição.

Repüblicâ, dispensada sua remissão em textos legais, sem olvidar

que o mau costume de torná-la expressa tem servido de mote para

recusar eficácia aos dispositivos da lei enquanto nia expedida

(PROJETO DE LEI ti' 3.295, DE 1997, A QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

sua "regulamentação", não raro postergada, ainda que esta se

apresente por inteiro desnecessária. - Projeto Inicial
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/I • Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
• termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
• parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL DECRIFA:

"ri. I" Os ensinos de primeiro e segundo graus incluirio Ob~gatorialJlClltC no Ç()';'~P.;4,;:
suu disciplinas básicas, concéilos e informações que habilitem o CSl~te ao plenoe~~,
da Cidadania. ao conhecimento das Instituições Democr:itlcas • e á compreenslo ,Cfll~":
axiológica de ambos os conceitos. ! . . .. ,,'

Parãuratb)' Por Cidadania define-se: a) os direitos e obriuiçõcs de ordem çivil. PQIi~·.·

soci,;j inerentes a todos os individuas de acordo com os preceitos inscúlpidos na ConstilU~/
b) 05 instrumentos hãbeis para acessà-los. na prãticâ. atraves do conh~cimento abrangente do .
conjunto de estruturas e organizações oficiais existentes. bem como, de seus mecanismos de
funcionamento. I I

Paragrafb 2°. _ Por Instituições Democràticas define-se: a) o conjun~o de normas. valores e
procedimentos de ordem legal. moral e ética que regem o relacionamento interpessoal no seio
da sociedade. b) o conjunto de estruturas jurídicas. processuais e organizacionais que regem
o relacionamento entre a sociedade e o Estado bem como o relacionamento dos membros e
segmentos' da sociedade entre si,

Parâgratb 3()· A "compreensão critica e axiológica" dos conceitos de "Cidadania" e
"Instituições Democráticas" no que tange ao disposto no "caput··. viabiJizar·se·a. atreves da
inserção nos currículos do primeiro e segundo grau de ensinamentos didaticos de preceitos
políticos basicos c consensuais. tais como "Contrato Social". "Direitos Humanos". "Poder
e L'egjtimidade no contexto democratico". "Estado de Dir!3ito·'. "Lei e Ordem". "Etica do
Trabalho" alem de todos os demais principios. direitos e ,garantias fundamentais insculpidos
nos Titulus I e " d. Constituição da Re~ública Federativa do Brasil

ArI. 2" - 05 sistemas escolarés público e nrivado adaptarão seus programas de ensino de
modo regional. de ~odo a pbrmitir a adeq~a~o aos valores locais po~ jurisdição cstadual

,Árt, 3" A verificação do çumprimento da presente lei far-se-á por meio de indicação do
conteudo mmimo de cada ma.téria de mQdo daro para a fiscalização do ensino. ex?licitando os
fatos e exemplos exibidos em aula e ,pela promoção ao menos em duas sessões anuais de
simulação de eleições e do exercicio de ~irejtose obrigações constitucionais na escola.

Art. 4" _ Esta lei entra em vigor na da~a:de sua'publicaçào. revogadas as disposições em
conlrãrio. \

Sala dás sessões. em

JUSTIFICAÇÃO

Ao final do seculo XX. qua'ndo assistimos à de~ocaàa de todas as ídcología~

totalltarias e antidemocraticas. e possivel se estabelecer um conjunto mmimo de normas.
conceitos e valores cuja aceitação e consensual e comum a todas as diferentes concepÇÕes
políticas e doutrinárias existentes. Esse fepãmeno de nossos tempos nos pennite a inclusão
nos curriculos escolares de conceitos politicos e éticos básicos sem o risco de os mesmos
servirem ao proselitismo ideológico ou â "Iâvagem cerebral" dos cidadãos do amanhã

Epossível e desejãvel transmitir aos jovens. desde os-anos iniciais de escolari7.ação.
conceitos fundamentais de convivência civica. valores democraticos e resolução de conflitos c
divergências dentro dos parâmetros institucionais

Uma sociedade aberta. que se pretenda como tal. não pode pennitir a existência. em
seu seio, das chamada, "áreas de exclusão". • segmentos da populaa", os quais, ao tempo
em que são deserdados da herança social. permíte.se como compensação. viver desobrigados
de suas normaS de conduta e das sanções a elas correspondentes

Nenhum "contrato social"' se sustenta sem que todos a ele fe subordinem
"Lei e Ordem", longe de serem slogans tOlalitários. sã". na verdade. C$ principais

pilares sobre os quais se sustentam a democracia e o Estado de Dir~ito.

Sem mínimas normas éticas de conduta e relacíonamenh) .. aceitas por todo!; no
interesse de cada um .. prevalece a anomia . a imprevisibilidade dCl componamcnto alheio e.
como conseqüência, a impossibilidade de qualquer interação social

É de meu entendimento que. independente das suas diferen'e~ convicçõ~s politiCM.
todo~ os meus pares concordam com tais assertivas,

- Acredito. também. que. afastados os temores de uma even:1:al in~trum~ntalização

potitico-panidária da presente proposição .. o que :pode ser perfeitamente rv\tado am\\"cs da
vigilância da sociedade .. todos nós estejamos de acordo quanto .:1(,~ ocn:.:iÍt:I\' • .:>\H;iais
resultantes da ~assimilação de tais valoles pelos futums cidadão" air.r!a em ":~:l .·t~I;"'1 .ic
formação básica Trata-se. aliás. de uma pràtica comum em todos os 515\emas t;t!Ul."3ClOnênS

dos países desenvolvidos.

Imbuido de tais convicções. respeitosamente submeto este proJeto de Lei d .mreCial,:dO
abalizada de meus nobres colegas parlamentares

_ (-:. i;j/ \
JOAO ,MELLAO NETO

dePutado federal

LEGIS~ÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _CeDI

C~NSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais

, . A,rt.! o - A República Federativa do Brasil, fonnada pela união
mdlssoluvel dos Estados e Municípios e do Distrito F d I' . e era,
constituI-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:

! - a soberania;
11 - a cidadania:
III - a dignidad~ da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa'
V - o pluralismo político. •

~arágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce
por melO de representantes eleitos ou direta.'l1ente, nos tennos desta
Constituição.
.................................................................................................................

TÍTULOll
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art.5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qu~quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
reSidentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade à
igualdade, àsegurança e à propriedade, nos tennos seguintes: '

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
tennos desta Constituição:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;

m - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
lesumano ou degradante;
. ~ ~ ~ .
.................~ ~ .

cOMisSÃO DE EDUCAÇÃO, CDLTVRA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3,296, DE 1997

Nos tennos do art. 119, "caput", 1, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente detenninou a abertura - e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação

de emendas ao projeto, a partir de 12 de agosto de 1997, por cinco

sessões, Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto:

Sala da Comissão, 20 de agosto de 1997
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COMISSÃO DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO

'I-RELATÓRIO

o projeto de lei em epigrafe, de autoria do ilustre
Deputado João Mellão Neto, pretende instituir a obrigatoriedade, no curriculo
escolar, do ensino fundamental e médio, de disciplinas relacionadas ao
desenvolvimento de noções, conceitos e informações básicas que habilitem o
educando ao pleno exercício da cidadania e ao conhecimento das instituíções
denmcráticas.

Na sua justificação, o nobre Deputado salienta a
importância desse estudo, desde os anos iniciais de escolarização, para a
assimilação e desenvolvimento de valores democráticos e de convivência
civica, com o objetivo de se formar um cidadão critico e consciente de seus
direitos e deveres perante a sociedade.

Conforme determina o art. 24, inciso II do Regimento
Interno desta Casa Legislativa, esse projeto foi distribuido ás Comissões de
Educação, Cultura e Desporto e de Constituição, Justiça e Redação.

A esta Cotuissão cabe a análise e o pronunciamento sobre
os aspectos de mérito educativo do referido projeto. Cumpre-nos, agora, por
designação do Presidente desta Comissão, a elaboração do respectivo parecer.

É o Relatório.

sociedade contemporânea, elaborou, recentemente, novos "Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental".

Um dos aspectos inovadores desses "Parâmetros
Curriculares" é a existência de temas transversais que deverão perpassar as
diferentes disciplinas e permitir, com isso, a interdisciplinariedade no ensino
fundamental. A questão relativa a noções de cidadania e de política está
contemplada no tema transversal intitulado "Convívio Social e Ética". Após
ter sido discutido com as Secretarias de Educação de Estados e Municipios e
~ especialistas de diversas áreas .do conhecimento, o documento
"Parâmetros Curriculares" foi aprovado pela Câmara de Educação Básica
do Conselho Nacional de Educação (CNE). Assim sendo, os "Parâmetros
Curriculares" constituirão referência nacional para que, a partir do próximo
ano, os sistemas de ensino, estaduais e municipais, e as escolas possam
elaborar seus próprios currlculos.

Do ponto' de vista pedagógico, consideramos, tambéIJl,
que o exercicio e a fonnaç!lo da cidadania, objetivo maior desse projeto,
devem ser pensados como pressuposto interdisciplinar pela escola quando da
elaboração de seu curriculo, programas e atividades e não com criação de
novas disciplinas especificas.

Além disto, nesta Casa Legislativa, a posição assumida
por esta Comissão tem sido no sentido de rejeitar propostas que visem criar
novas discipliIias 'ou conteúdos programáticos obrigatórios para o curriculo
escolar, por considerar que matérias desse ~S,Çopo são de competência
privativa do Poder Executivo.

n -VOTO DO RELATOR

Em que pese as nobres intenções do Deputado João
Mellão Neto, objetivando tornar a escola um espaço privilegiado para a
formação politica e de uma consciência, civico-cidadã de nossas crianças,
jovens e adolescentes, consideramos inoportuna a apresentação de uma
proposição especifica que tome obrigatória a inclusão, no curriculo de ensino
de primeiro e segundo graus, de disciplinas relacionadas à cidadania e ás
instituições democráticas, pelas razõés a seguir expostas:

3.296, de 1997.
Face ao exposto, emitimos par7cer contrário ao PL nO

Sala da Comissão, em ,;~ ?e outubro de 1997.

d:''':"'I <.

Deputado " EMIR LUCAS
Relator

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei nO 9.394/96) - em vários de seus artigos, preceitua a necessidade de que a
educação básica tenha como objetivo a formação da cidadania do educando
(arts. 22, 32 e 35, inciso lI) . Essa mesma legislação estabelece, em seu art.
26, § 1°, que os curriculos do ensino fundamental e médio devem abranger,
obrigatoriamente, o estudo da lingua portuguesa e da matemática, o
conhecimento do mundo fisico e natural e da reaOdade social e polidca,
especialmente do Brasil. Determina, também, que os conteúdos curriculares
deverllo, necessariamente, observar, entre outras diretrizes, "a difusão de
VIIlons fitndamentais ao interesse social, aos direitos e dt!l'eres dos
cidadilos, de respeito ao bem cOmllm e à ordem democrática" (art. 27,
inciso 1).

Até mesmo o ensino médio, como etapa fmal da
educação básica, tem como uma de suas finalidades a preparação básica para
o trabalho e a cidadania do educando, o que inclui a formação ética e o,
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento critico do aluno
(art. 35, inciso II e III).. Como se vê, a Constituição Básica da Educação- a
LDB- já prev! a possibilidade do estudo da temática, objeto de preocupação
do UUS1TC Deputado.

o próprio Ministério da Educação e do Desporto (MEC),
em cumprimento ao dispositivo constitucional assente no art. 2IO de nossa
Carta Magna e sensivel à necessidade de uma mudança curricular face à
emergência de temas considerados relevantes para a compreensão da

111 - PARECER DA COMISsAo

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o PL nO 3.296/97, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Ademir Lucas.

Estiveram presentes os Deputados Severiano Alves, Presidente;
Eslher Grossi, Ricardo Gomyde e Maurício Requilio, Vica-Presidentes; Gonzaga
Patriota, Betinho Rosado, Djalma de Almalda Cesar, Marcus Vicente, Claudio
Chaves, Dalila Figueiredo, Ademir Lucas, Flávio Ams, Osvaldo Coelho, Lldia Quinan,
Mario de Oliveira, Costa Ferreira, Maria Elvira, Eduardo Coelho, Alexandre Santos,
Ademir Cunha, Paulo Lima, João Thomé Mestrinho, Wolney Quairoz, José Linhares,
Augusto Nardes e Pedro Wilson.

Sala da Comissão, em 22 de outubro de 1997
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o ensino bíblico aqui proposto, por conseguinte, tm como

objeúvo o conhecimento, por parte dos alunos do ensino fundamcnUI1, da história e do

conteúdo básico desse livro enquanto valor cultural e fundamento dos ·valor~ éúC05 e

motais de nossa civilização.

Se, com a compreensão e o apoio dos nobres colegas

parlamentares, este Projeto for converúdo em lei, estará contribuindo para que nossas
crianças e jovens conheçam mais e melhor o livro dos livros e seus il\C$\imi.veis

ensinamentos que levam, certamente, à construção de uma hwnanidade menos errática,

mais solidária, mais justa e mais feliz.

PROJETO DE LEI N! 3.317-A, DE 1997
(Do Sr, Wigberto Tartuce )

Estabelece a obrigatoriedade da inclusão da disciplina Ensino Bíblico nas escolas de
uno fundamental; tendo parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela

rejelçio.

(PROJETO DE LEI N° 3.317, DE 1997, A QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

• ProjetO lnk:ial

\I • Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
• termo de recebimento de emendas
• perecer do Relator
- perecer de Comissão

OCo~so Nacional decreta:

Sala das Sess~, em de 1997.

An. I'. O ensino bíblico COn5lilUi, disciplina obnptóna, d9t:
cllltÍc\llos de ensino fundamental de todas as escolas pUblicas epri~,

Art. 2'. O Poder Executivo regulamentara esta lei,lIO P\'UI>: \!$

noventa (90) días a contar de sua publicação. •
Art. '3° . Esta lei entra em vigor na data dc sua pl\bli~,

Art. 4". RevoganÍ·se as disposiçõcs em comr;ino.,

LEGISLAÇÃOClTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

JUSTIFICAÇÃO
............................. ; .

SEÇÃO J
Da Educação

TÍTULO VIIJ
Da Ordem Social

':APÍTULO III
Da Educação;da Cultura e do Desporto

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

Nosso Projeto, no entanlo, se refere aó ensino bíblico, que é .........................................................................................
díferente da oferta de ensino religioso. Este se atém ao conteúdo das diversas confissões A 210 ;., - fi d ' , , .

, ' rt. -. ;::,erao Ixa os conteudos mInlmos para o
religiosas e se dirige aos alunos de acordo com suas respectivas crenças, Tanto,asslm que : • f d 'I d' J: -' •

. .' . li ra os estudantes, Já o ensino biblico tem ,enSInO un am:nta , e maneIra a assegurar 10rmaçao baSICa
a llIa~ e a frequencla são faculta VIS pa d od srud I de ensino comum e respeIto aos valores culturais e artísticos, nacionais
OUll'o(scl)lldo: ele visa à aprendizagem por parte e t .os os e . ~n es jco I' I e regíonais. "
fundamental sobre o livro dos livros, que é a Bíbha, sem dUVIda o maIs Imponante Ivro § 10' O • I' • d 'I c I •, . . .,' - ensino re IglOsO, e matncu a lacu tatlva,
da humanidade. A Biblia é o reb~Sll'o da Intervenção de Deus na Hlstona humana. t 't " d' • I' d h" 'd I.' . ' .' cons I ulra , ISClp ma os orarlos normaIs as esco as
inicialmente através dc um povo especIfico. o povo ludeu. mas. com .Jesus CnslO. dmglda 'bl' d • f d I. . , , . , '. . ' _ pu 1cas e enSInO un, amenta .
a todo- os povos, F. o reposl\ono da maIs alta sabedona c das maIS elevadas hçoes de § 20 O e • f d t I I '" d'. . . "', . '., ' ' . - nsmo un amen a regu ar sera mmlstra o em
amor aO próxImo e dc dlllnlficaçãb do homem I: o livro maIs lrdo. maiS traduzIdo. mms II'ngua portugu S d' 'd d . d'. " e a, ass'egura a as comum a es In 1genas
colllcnu,,!o. mais espalhado pclo mundo, E. provavelmente. a coleção de livros que tami>ém a utilização de suas línguas maternas e processos

exerceu a maíor influência na história humana. Em seus ensinamentos se baseia a ética~ Ipróprios de aprel}.dizagem,.

a moal de nossa civilização. ..,',•••••••••••••••••••••• , •••• , , ,

O ensmo religioso const;tui disciplina d<\s boríil~~~"~
, ~\lbeledmenlos de ensmo público fundamental. segund.odelermma () ,'~t;' ~~i-§ l;f~.:

CI,lI\SlltulÇio Federal A matncula é fac\lltallva. \lias ~W'. ~r1a.· !,~r,jI~~J;A;'t,;:I;:
9.394196 • LDB também trata do ensino religioso, enquànto conteúdo obrigatório dos

currículos de ensino fundamentai'~ escolas públicas; explicitando que pode ser

confessional e interconfessional: A nosso ver, portanto, o assunto "ensino religioso" .está

claro e suficiente\llente estabelecido no âmbito da legislação federal.

o papel dos livros bíblicos' no desenvolvimento da cultura,

ooldemal e na evolução de muitas culturas orientais toma o conhecimento de seu

cdnleúdo e de sua história um março indispensável na educação do homem. O

cbnheeimento da linguagem e da lústória bíblica é úúl, senão mesmo indispensável, para

entender as maiores obras literárias dos povos ocidentais.

............................................' .

LEIN. 9.394 ,DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL

TÍTULO!
Da Educação

Art. 10 A educação abrange os processos fonnativos que Se
desenvolvem na vida f~iliar,.na convivência humana, no trabalho,

Vale assinalar, também, que o estudo da Bíblia como literatura é

parte do currículo de muitas escolas e universidadc!do mundo inteiro,

O Presidente da República.Faço saber que C! Congresso

NIo se trata, portanto, de um texto particular de um povo ou de Nacional deçreta e eu sanci!,no a seguinte Lei;

uIna rcligiio, mas do mais importan~ documento histórico da humanidade.
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o trabalho e as COMISSÃO DE EDUCACÃO. CULTURA E DESPORTO

l-RELATÓRIO

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ 10 Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.

§ 2° A educação escolar deverá vincular-se ao mundo' do
trabalho e a prática social. .

TÍTULon
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2° A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art.' 3° O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:

I "- igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;

11 - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismp de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas,de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;

VIII - gestão' democrática do ensino público, na forma desta Lei
e da legislação dos sistemas de ensino;

IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
Xl - vinculação entre a educação escolar,

práticas sociais.

TÍTULOIlI
Do Direito à Eaucação e do Dever de Educar

Art. 4° O dever do Estado com éducáçãO escolar pública será .
efetivado mediante a garantia de: . .
. I - ensino fundamental, obrigató~o e'gratuito, incl.usive para os
que a ele não tiveram acesso na idade própria;.

11 - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao
ensino médio;

III - atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede
regular de ensino;

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às criançás
de zero a seis anos de idade; ,

V - acesso aos níveis mais elevados do ~nsino, da pesquisa e da
criação artística, segundo a capacidade de cada um; " . _

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado as condlçoes
do educando; _

VII - oferta de educação escolar regulat: para Jovens e adultos,
com caracteristicas e modalidades adequadas às suaS' necessidades e
disponibilídades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as
condições de acesso e permanência na escola; •

VIII - atendimento ao educando, n0 ensino fundamental
público, por. meio de programas. suplel}1entares de material
didático-escolar, transportl:, alimentação e assis1tência à saúde;

IX - padrões mínimos de qualidade de en~ino, definidos como a
variedade e quantidade mínimas,: por .aluno, de insumos
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem. '
.....................................................~.....•......:- ~ .
.................................................... '1••• ~ .

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR.TO .

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEIND 3.317, DE 1997

Nos termos do art. 119, "caput", I. do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação

de emendas ao projeto, a partir de 12 de agosto de 1997, por cinco

sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 1997

o Projeto de l.ei n" 3.317197, do nobre Dep. Wigberto Tanui:e

propõe que seja tomado obrigatório o ensino biblico em todas as escolas de ensino

fundatnental, públicas e privadas.

Em sua argumentação, o autor explicita que o propósito não é o

ensino religioso, já obrigarório nos termos da Lei n" 9.394/96, modificada. neste

perticular, pela Lei 9.475197, mas o ensino da Bíblia como livro dos livros: como

repositório da sabedoria, das lições do amor ao próximo e de dignificação do homem.

Distribuído a esta Comissão de Educação. Cultum e Desporto,
para análise do mérito, a Proposição não recebeu emendas no prazo regimental.

É o Relatório.

II- VOTO DO RELATOR

Os argumentos do autor da mencionada Proposição são
respeitáveis. Não há dúvida de que a Blblia é um livro importante na história da

civilização ocidental, de que ela comém um acervo considerável da sabedoria que li

humanidade foi acumulando ao longo dos séculos e de que seu conhecimento constitui.

uma riqueza na formação do caráter e da pemonalidade de nossas crianças e jovens.

o autor quer distinguir o ensino religioso do ensino biblico.

Aquele, já estabelecido pela Lei n" 9.475197. Este, visando o conhecimento da Blblia

como documento histórico da humanidade e fundamento dos valores éticos e momis de
nossa civilização.

No entanto, o Projeto contém duas impropriedades: primeiro. quer

introduzir esse estudo como disciplina obrigatória nos curriculos escolares; segundo, se

restringe á Bíblia Em relação á primeira, a LDB estabelece diretrizes p:ua composição do

curriculo, procurando evitar a contradição de atribuir aos sistemas de ensino a

competência para fixar os curriculos dos divemos niveis de ensino e de retimr-Ihes a

comperência estabelecendo ela mesma as disciplinas. Esta Comissão de Educação,
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Cultura e Despono tem n:comendado que se faça indicaçio ao Ministério da Edw:ação no

sentido de que os conteúdos considemdos importantes ou necessários sejam contemplados

llIS disciplinas curriculares. O que consideramos como segunda impropriedade é a

pRtensão de obrigar o ensino de um particular registro histórico.religioso, deixando de

lado diversos outros que, segundo o povo que é seu depositário, também tem sua

importância lüstórica, cultural e ética. Assim, por exemplo, poderiam ser citados o

Alcorão, o Talmude, os Vedas, com o Upanisbad e textos sagrados de outras religiões.

Em decorrência dessas razões, somos pela rejeição do PL n°

Salada Comissão, em7 de~vde1997.

DeP~oque
Relator

11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o PL n" 3.317197, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Padre Roque.

Estiveram presentes os Deputados Flávio Ams, Presidente;
Esther Grossi, Ricardo Gomyde e Mauricio Requião, Vice-Presidentes; Ademir
Cunha, JoAo Fauslíno, Claudio Chaves, Djalma de Almeida Cesar, Maria Elvira,
Eduardo Coelho, Mario de Oliveira, Batinho Rosado, Ademir Lucas, Aécio de Borba,
José Linhares, Pedro Yves, Pedro Wilson, Lindberg Farias, Augusto Nardes, Marisa
S1IT8ll0, Wolney Queiroz, Oswaldo Soler, Paulo Lima, Costa Ferreira e Padre
Roque.

-~A~t;_rJ('~

Deputado F1ivio Ams
Presidente em Exercício

PROJETO DE LEI N! 3.349-A, DE 1997
( Do Sr. Gonzaga Patriota )

Dispõe sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas que menciona, e dá outras providências.

(ÀS CqMISSOES DE CIÊNCI~ E TECNOLOGIA, CO~UNICAÇÃO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇAO)

SUMÁRIO

- Projeto inicial

Art. :0 A autoridade. policial ou judicial. providenciara. sob pena

de abuso de a;:Ioridadc. para que sejam g;rranrídos os direitos das pessoas. definidos no
anig.o anterior.

Paragrato unico, A \;olaçào desses direitos €:nsejará a

responsabilidade civil do Estado pelos danos patnmoniais e morais causados. asseaurado o

direíto de regresso contra o responsaveI. -

Art. 3° A autoridade. tlDlicial ou .Iudicial. não oporá qualquer

resmçâo aos velcujas-de comunicação sociaL fora dos casos especirlcad?s nesta lei ~

daqueles em que o Sigilo ou o interesse social o exigirem

Art. 4° Esta ielen~or ~a datá de sua publicação..

JUSTIFICACÃO

o presente pro.lelO de h~1 CUida de resguardar direitos l.: garantias

n.mà3mentUls preVIStos na ConsIltUlçào da Republica.
Trata-::.e de preser-:ar a murnidade. ";l VIda pnvaàa. a honra e li

Imagem das pessoas que $e vêem envolvidas com a praua3 dc.:uma iniracào penal. sejam
das autoras ào tato, \ Itlmas ou testemunhas

Com et'ello. t: frequente a t:'Çptoraqão dã. Imagem dessas pessoas.
nos nOUCI3nos de teleVisão ou n:lS pagInas poiici:J.ls dos lomaIS..

Passando por cima da presunção consulUclOnal de mocéncia. J

pessoa e mostrada a opinião publica como' marginal ou criminosa. dando enseío a danos

--HTeparavels. nas esferas patnmomal e mor".L No que tange as vItimas e teste'~unhas; hà. '.
inclUSive. o nSCQ de Vida decorrente da dh·1Jlgaçào de sua Imagem . . .

A liberdade de imprensa não pode ser absoluta. senão temperada
com o respeito aos direllos fundamentais da pessoa humana "

Por isso. 'contamos co~ o esclarecido apoIo de nossos Pares para a
aprovação desta lmporume propOSição. .

Sala das Sessões. em de de 1997 ~7;;/il :tiCJ ;. ...... \ .

\ r. " ~\ J .::., \ _ .
/ h!~!' .'. \ .

Y~:~l\'~~~~' ~

\ -

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMUNTCACÃO E INFORMÁTICA

l-RELATÓRIO

11 - Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonmática:
• parecer do relator
• substitutivo oferecido pelo relator
• parecer da Comissão
• substitutivo adotado pela Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Qualquer pessoa. indiciada em inquerito policial. autuada

em flagrante delito. presa provisoria ou preventivamente. reu. \"ltÍma ou testemunha de

!nfração penal. tera respeitada sua intimidade. vid.3 pnvada. honra e imagem

Paragrato uníco. As pessoas referidas neste 3mgo nào poderão ser

constrangidas a participar de ato ~~ diwlgação de informações aos meios de comunicação

sociaL vedada especiaimente sua éx~osição co~putsória a tbtograt'ia ou t1lmagern

o projeto de Lei nO 3349, de 1997, de autoria do nobre colega

Deputado Gonzaga Patriola, pretende preservar a intimidade. a privacidade, a honra e a

imagem de pessoas sob guarda ou custódia de autoridade policial ou Judicial. Trata a referida

proposta espeCialmente de COIbir o constrangimento dessas pessoas perante os meios de
cornuntcàção socml.

Alega o Ilustre autor da maténa que direItos " gam>tias

COnStltucIOnaIS estão sendo VIolados. uma vez que se asSIste com frequência.. nos noticiários

de teleVIsão e nas páginas policias dos JornaIs. a exploração das imagens de pessoas

::rvolvidas na pratica de Infrações penais sejam elas autoras. vitimas ou testemUnh,c

causando em muItOS casos danos IrreparaveIs nas esferas moral e patnrnoniaI. l
À Comlssào de CiênCIa e TecnologIa.. Comunicação e lnfonnattca

cabe anahsar a proposIção quanto ao menta. Durante o prazo regimental não foram
apresemadas emendas ao projeto de lei.
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./
(

fi - VOTO no RELATOR

É do conhecImento de todos os exageros prnticados por algumas

emissoras de rildio e televisão e jornais quando noticiam a ocorrência de cnmes ou a prática.

de delitos. Visando atrnir o grande público com cenas sensacionalistas, essa parcela da

imprensa desrespeitJI os direitos e garantias individuais, submetendo as pessoas envolvidas a

toda especie de constrangimento independentemente de serem culpadas ou inocentes.

Nesse senndo, a iniciativa do Deputado Gonzaga PatIlota é multo

oporruna. pOIS limIta o acesso da imprensa a pessoas sob a guarda da policia ou da justlça;

sendo de responsabilidade da autondade policial ou Judicial garantir o cumprimento dessá

disposIção.

No entanto, considerando a existência de lei que define situações que

configuram abuso de autoridade (Lei n' 4898, de 9 de dezembro de 1965), entre elas a

submissão de pessoa sob a guarda das autoridades a vexame ou constrangimento não

autorizado em lei (art. 4', alínea "b"), optamos pela inclusão, no referido dispoSllivo, de

referência explícita li exposição dessas pessoas em veiculos de comunicação social.

ASSIm sendo. somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 3349. de

1997, na forma do SUbStlrutlvO que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em de de 199

2;::2
Relator

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TEC'lOLOGIA. COMl1NICACÃO E INFORMÁTICA

SUBSTITUTIVO OF':RECIDO PELO RELATOR

Alte'a a redação do alinea "b" do ano 4" da Lei
n" 4898, de 9 de dezembro de 1965,
estabelecendo que a expoSIção das pessoas que
menciona em veículos de comunicação social.
sem autonzação Judicial. constirui abuso de
autondade.

o Congresso Nacional decreta:

Art. I" . Dê-se a a1inea "b" do art. 4' da Lei n' 4898, de 9 de
dezembro de 1965, a seguinte redação:

"Art. 4' , ..

b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a
constrangimento não autorizado em lei. bem como \-iolar sua intimidade e imagem.
permiundo sua expoSição em veIculas de comunicação social.

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

An. 3", Revogam-se as disposições em contrário.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Maluly Nelto ,
Eresldente; César Bandeira, Vice-PresIdente; Coraucl Sobrinho, José Jorge, José
Mendonça Bezerra, Jose Rocha, Luiz Moreira, Paulo Bornhausen. Hélio Rosas.
Ivandro Cunha Lima. Marcelo Barbien. Pedro lrulo, Domingos Leonelli. José de
Abreu. Luiz Piauhvlino. Nelson Marchezan, OctáVIO Elisio. Roberto Santos,
Salvador Zimbaldl. Derclo Knopp, Euripedes Miranda. João Paulo. Tilden Santiago,
Waller Pinheiro. Antómo JoaqUim Araulo, Munia Domingos e Welinton Fagundes
(titulares) e Roberto Pessoa. Wagner ROSSI. Antómo Carlos PannUlTZIO, Eduardo

Coelho, Renato Joh'n~son, Welson Gasparini, Roberto Balestra e José Borba
(suplentes),

Sala da Comissão, 15 de outubro de 1997.

SUBSTITUTIVO AOqTAOO PELA COMISSÃO

'Altera a redação da alínea "b" do art 4' da
Lei n' 4.898, de 9 de dezembro de:
1965, estabelecendo que a exposição das
pessoas que menciona em veiculas de
edmunicação social. sem autorização
judicial, constitui abuso de autoridade.

O Congresso Nacionai decreta:

, Mo l' Dé-se a alínea "b" do art 4' da Lei n' 4.898, de 9
de dezembro de 1965, a seguinte redação:

, "Art. 4' ..

, bi·..~~b;;;~t~~ ..;;~~-;~ ..~~b ..;~~ ..9·~;~d~ ..~~···~;tÓdi~· ..;
vexame ou a constrangímento não autorizado em lei, bem como violar sua
intimidade e Imagem, permitindo sua exposição em veiculos de comunicação social.

M:·2;·E;i~·i;;·;~i;~·~;;;·~i·g·~·;·~~·d~i~·d;·~·~~·p~·i;li;;;;;ã;:

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

Sala da Comissão, em 15 de ouiubro de 1997.

D'eputad~ M~UI~ r?~tti
Preside?,"
/

PROJETO DE LEI N° 3.354·A, DE 1997
(DO SR. WIGBERTO TARTUCE)

Determina a inclusão da disciplina Qualidade Total no curriculo das escolas
de ensino fundamental; tendo parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N° 3.354, DE 1997, A QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

- Projeto Inicial

Sala da comlssão.-~e
(/ . )

Deputad Hélio Rosas
Relator

de 1997
11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:

11\. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de CiênCia e Tecnologia, Comumcação e Informática, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação, com
subslitUllvo, do PL n' 3.349/97, nos termos do parecer do Relator, Deputado Hélio
Rosas.

Art. I' O curriculo das escolas de ensino fundamental incluirá,

em caráter obrigatório, a disciplina "Qualidade Total".

Art. 2' O conteúdo programático da disciplina referida no art. I'

será definido pelos órgãos competentes dos sistemas de ensino.
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Ar!. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação:..
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

J(JSTIFICAçAo

TIala-se de preparar oS jovens para a civilização do futuro, na. qual

O sucesso das organizações produtivas dependerá mais e mais da eficiência de seu
funcionamento segundo padrões de qualidade rigorosamente definido5e avaliados.

O; desenvolvimento teórico e metodol6gico no campo da
Qualidade Total tem revolucionado o cenário produtivo contemporâneo. Nada mais
adequado do que preparar, desde cildo, a juventude brasileira para sua adequada inserção

. neste contexto.

Estou convencido de que o mérito desta iniciativa há de receber o
apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em de ..de 1997. f"1 rq 1
. . 02- <O--rr

.~~~~~
~~~GBERTOT~ .

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.354, DE 1997

Nos tennos do art. 119, "caput",l, do Regimento' Interno

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente detenninou a abertura - e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação

de emendas ao projeto. a partir de 12 de agosto de 1997, por cinco

sessões: Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comiss~o, 20 de agosto de 1997

\
\

Célia Mana.de Oliveira

"S~Wr\~
I..-- ' \,

COMISSÃO DE EDUCACÃO, CtILTURA E DESPORTO

I • RELATÓRIO

o projeto de lei em epígrafe. de autoria do ilustre
Deputado Wigbeno Tartuce, objetiva instituir a obrigatoriedade, no curriculo
das escolas de ensino fundamental, da disciplina "Qualidade Total". Para
tanto, detennina. também, que o conteúdo programático dessa nova discipliriã
escolar seja defInido pelos órgãos competentes dos sistemas de ensino.

Na sua justificação, o nobre Deputado salienta a
importância desse estudo na escola fundamental, de forma a preparar o
cidadão do futuro inserido em um novo mundo do trabalho, marcado pela
necessidade de maior eficiência para a competição em uma economia
globa1izada

Conforme determina o art. 24, inciso II do Regimento
Intemo desta Casa Legislativa, esse projeto foi distribuido ás Comissões de
Educação, Cultura e Desporto e de Constituição, Justiça e de Redação.

A esta Comissão cabe a análise e o pronunciamento sobre
os aspectos de mérito educativo do referido projeto. Cumpre-nos, agora, por
designação do Presidente desta Comissão, a elaboração do respectivo parecer.

Eo Relatório,

11· VOTO DO RELATOR

Em que pese as nobres intenções do Deputado Wigbeno
Tartuce, consideramos inoportuna a apresentação de uma proposição
especifica que torne obrigatória a inclusão, no curriculo da escola
fundamental, da disciplina "Qualidade Total", pelas razões a seguir expostas:

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei n' 9.394/96), em seu artigo 22, preceitua a necessidade de que a educação
básica tenha por fmalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a
formação comum indispensável para o exercícío da cidadania e
fomecendo-lhe meios para progredir no trabalho. Essa mesma legislação
estabelece, em seu art. 27, inciso lII, que os conteúdos curriculares da
educação básica deverão observar, entre outras diretrizes, a orientação para o
trabalho.

Na parte referente ao ensino médio. essa mesma lei
estabelece que uma das fmalidades dessa etapa final da educação básica é a
preparação para o trabalho e o seu curriculo deverá destacar a educação
tecnológica e o dominio dos principios cientificos e tecnológicos que presidem
a produção moderna (art. 35, inciso II e 36, § 1").

Do ponto de vista didático-pedagógico, consideramos
equivocada a idéia de se criar a disciplina "Qualidade Total" no curriculo da
escola fundamental. Essa etapa da Educação Básica tem como objetivo a
formação do cidadão, mediante o desenvolvimento de sua capacidade de
aprender. tendo por meios o dominio pleno da leitura, da escrita e do cálculo.
a compreensão do meio natura! e social em que vive o educando, bem como a
formação de atitudes e valores. Neste sentido, a possivel disciplina "Qualidade
Total" não se coaduna aos objetivos do ensino fundamental.

Ademais, a busca da qualidade do ensino deve ser uma
premissa a ser alcançada pela escola e pelos sisteinas de ensino, estaduais e
mwúcipais. Neste sentido. as palavras da educadora Janete Lins de Azevedo.
em seu trabalho intitulado "A temática da qualidade e a po;itlca
educacional no Brasil". publicado na Revista "Educação e Sociedade" (Ano
XV, dezembro de 1994, nO 49). são bastante elucidativas:

"A qualidade do ensino de que
necessitamos é, antes de tudo, a hIIsca da.
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universalização da escola básica de qualidáde, sem que
sua referência seja tão-somente os requerimentos da
economia, nem tampouco que seja regulada pelas
forças livres do mercado. "

Além disto, nesta Casa Legislativa.. a posição assumida
por esta Comissão tem sido no sentido de rejeitar propostas que visem criar
novas disciplinas ou conteúdos programáticos obrigatórios para o currículo
escolar, por considerar que matérias desse escopo são de competência
privativa do Poder Executivo.

Face ao exposto, emitimos parecer contrário ao PL n°
3.354, de 1997.

Sala da Comissão, em ;.~. de outubro de 1997.

Deputado~:C~~
Relator

11I. PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação. Cultura e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou. unanimemente, o PL nO 3,354/97, nos termos do
parecer do Relator. Deputado Ademir Lucas.

Estiveram presentes os Deputados Severiano Alves, Presidente;
Esther Grossi, Ricardo Gomyde e Maurício Requião, Vice-Presidentes; Gonzaga
Patriota. Betinho Rosado. Djalma de Almeida Cesar, Marcus Vicente. Claudio
Chaves. Dalíla FigueIredo, Ademir Lucas, Flávio Ams. Osvaldo Coelho, Udia Quinan,
Mario de Oliveira. Costa Ferreira, Maria Elvira. Eduardo Coelho. Alexandre Santos,
Ademir Cunha. Paulo Uma. João Thomé Mestrinho, Wolney Queiroz, José Unhares.
Augusto Nardes e Pedro Wilson,

Saia da ComIssão, em 22 de outubro de 1997

Deput 1:v;.~~:id~lves
/'

PROJETO DE LEI N!! 3.449-A, DE 1997
( Do Sr. Pedro Canedo)

Toma obrigatória a inclusão da disciplina Preservação e Obtenção da Saúde nos
cunriculos escolares do ensino fundamental; tendo parecer da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N° 3.449, DE 1997, A QUE SE REFERE O PARECER)

SUMÁRIO

- Projeto Inlclll

\I • Ne Comllllo ,di Educe9lo, Cultura e Desporto:
• termo di rlceblmlnto di Imendas
• parecer do Relltor
• parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:

Art. lO - É obri,gató~'!!O"iJ)clusão da disciplina relativa. à

teoria e prática para preservação e obtenção da saúde. no currículo do ensino

fundamental.

Art. 20
- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 180 (cento e oitenta dias) dias após sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam·se~ disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto procura implementar os beneficios

práticos obtidos com a Medicina Preventiva, justamente no público mais

proficuo. oL! ~ja, crianças e jovens em fase de educação, quando muitos dos

males que acometem individuos de nossa sociedade ainda podem ser evitados.

É pesaroso constatannos as condições precárias de saúde do

povo brasilerro.:<a curta longevidade comparada com o padrão de paises mais

adiantados. a alta incidência d~ verminoses e dqenças endémicas, o grau

lamentável de deterioração bucodental e o baixo rendimento escolar,

conseqüência direta da carência de hábitos regulares de higiene e alimentação

balanceada.. Sabemos que a riliffientação deficiente não é estritamente

decorrência de condições econômicas, mas, prihç!palrnente. falta de noção de

como melhor utilizar os recursos alimentares que êncontramos em abundância
. \

em nosso meIO, atraves do conhecimento de receitas de preparo culinário, como

bem o provanj a1gtl1)s livros já editados com o;objetivo de fornecer receitas de

alto valor nutritivo e de baixo custo aquisitivo.

Dentre outros, o aprendizado quanto aos cuidados

adequados em relação à saúde bucodental é um fator que merece toda a atenção

das autorj~ades da educação e saúde. Como sabemos. a saúde do individuo

começa ~~ boca.. e se esse órgão ~ão está em boas condições há

comprometimento da saúde do organismo como um todo. Além do mais,

exercícios calistênicos e cuidados de primeiro socorro. assim como de detecção

de sintomas de disfunções do organismo devem fazer parte da cultura básica de

um povo, assim como acontece com povos de cultura mais antiga qúe se sentem

orgulhosos em cultivar a sua tradição de usos e costumes.

Assim a presente proposta pretende arraigar na população

hábitos pragmáticos concernentes á saúde que visem, além ao proprio bem estar

do individuo e melhora de sua qualidade de vida, também tomá-lo apto a melhor

prestar assistência de primeiros-socorros ao seu semelliante e, já na época

escolar, predispô.lo a prestar os cuidados básicos de higiene e alimentação

requeridos por um bebê. garantindo desde cedo que a próxima geração

desenvolva-se saudavelmen\e.

Desnecessário apregoar as vantagens dos cuidados médicos
I ,

preventivos em comparação com os cuidados médicos curativos, tanto em

função dos cl!5tos como em se considerando o desgaste humano devido a

sofrimentos, perdas c baixo rendimento produtivo. A assimilação da

necessidade de cuidados básicos de higiene pessoal e preservação da própria

saúde individual, assim como o arraigamento desses hábitos no cotidiano do

individuo são a garantia de um povo saudável e produtivo. Desta feita.. o

investimento em educação para saúde é o investimento que maior retomo
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Com base no artigo 119 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente desta Comissão abriu prazo para apresentação de emendas
e divulgou-o na Ordem do Dia das Comissões. Não foram recebídas emendas ao

projeto.

assegura ao pais. De nada adianta lutarmos para um espaço na economia

mundial. se não garantimos uma vida saudável para a população. Assim como

de nada adianta fazer altos investimentos em hospitais e serviços de atendimento

curativos se não investimos intensamente na Medicina Preventiva através da

educação em saúde. pois somente os cuidados preventivos podem garantir que

haja org3!t!smos saudáveis de fato.. A educação em saúde vai de encontro á

nossa realidade sócio-econômica, e só através de sua efetiva inclusão no

currículo escolar das escolas do pais poderemos conceber uma mudança

cultura! da população.

--"mérito./ /
I .0/

n -VOTO DO RELATOR'

A proposição setit apreciada apenas por esta Comissão de

Sala das Sessões, em,oG de agosto de 1997.

lI~~o
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.449, DE 1997

Nos termos do art. 119, "capué, I, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para-apresentação

de emendas ao projeto, a partir de 11 de setembro de 1997;'por éinco.

sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projet~:

Silo indiscutíveis as intenções do ilustre Autor. O

conhecimento de noções básicas sobre prevençilo de doenças e de caidados adequados

à manUlençilo da saúde é fundamental para a construção de um País com Indices de

qualidade de vida mais favoráveis.

No entanto, o tema não deve ser tratado em projeto de lei. A

elaboração de currículos é tarefa extremamente complexa e especializada. Os

conteúdos curriculares, que, se completam na própria interação professor-aluno, não

podem ser limitados ou ditados por ~extos legais.

A legislação em vigor define as diretrizes gerais sobre o tema

e as competências sobre as questões currículares. A Constituição Federal, em seu art.

210, estabelece que "serão fIXados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de

maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturois e

artísticos, nacionais e regianais" e a nOva LDB (Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional) prevê uma "base nacional comum a ser complementada. em cada

sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada... ", cabendo

ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a atribuição de "deliberar sobre as

direrrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto"IMEC

(Lei 9.131/95, ano 9').

Com base nestes dispositivos, o MEC discutiu, por quase dois

anos, com Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e com especialistas, os

novos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental. O Documento,

aprovado em 1213/97 pelo CNE, define os temas transversais que deverão perspassar
as diferentes disciplilUlS do currículo e permitir a interdisciplinaridade no ensino

fundamental. Um $lesses tem'as é o da "Saúde", onde se pretende discutir os hábitos
corretos de higiene, desnutrição, primeiros socorros, agravos ocasionados pelo uso de

drogas, prevençilo de a~identes intra e extradomiciliares, prevenção de doenças e

recuperação da saúde, fonnas de contágio de doenças, dentre tantos outros tópicos da

área.Q

Um tema transversal que contempla, ciaramente, o objeto de
preocupação do íiustre Deputado Pedro Canedo, em seu projeto dele!.

Ademais, esta Comissão vem, sistematicamente, rejeitando .

propostas que. visam criar n",?vas disciplinas para o cunículo escolar, por considerar
que matérias desse escopo são de competência do Poder Executivo, conforme disposto
no art. 61, ,§ I', de nossa Carta Magna.

Pelas riízões expostaS, nosso voto é pela rejeíção do PL
3.449/97.

111 • PARECER DA COMISSÃO

. lI)
h>I~~

Deputado AÉCIO DE BORBA
Relator

COMISSÃO DE EDUCACÃO CUI.TIlRA E DESPORTO

I. RELATÓRIO

o Projeto de Lei n' 3.449/97, de autoria do ilustre Deputado
Pedro Canedo, pretende tomar obrigatória a inclusão da disciplina Preservação e
Obtenção da Saúde nos cumcalos escolares do ensino fundamental.

SaIadaCo~e t'''j

)
de 1997.

Com argumentos consistentes, o Autor justifica sua proposta. e
demonstra a imponância e necessidade do referido conteúdo nos currículos da escola

fundamental.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em reuOlao
ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o PL n° 3.449197, nos tennos do
parecer do Relator, Deputado Aécio de Borba.
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Estiveram presentes os Deputados Flávio Arns, Presidente;
Esther Grossi, Ricardo Gomyde e Mauricio Requião, Vice-Presidentes; Ademir
Cunha, João Faustino, Claudio Chaves, Djalma de Almeida Cesar, Maria Elvira,
Eduardo Coelho, Mario de Oliveira, Betinho Rosado, Ademir Lucas, Aécio de Borba,
José Linhares, Pedro Yves, Pedro Wilson, Lindberg Farias, Augusto Nardes, Marisa
Serrano, Wolney Queiroz, Oswaldo Soler, Paulo Lima, Costa Ferreira e Padre
Roque.

""'jC\"t~:-Lir
Deputado Flávio Ams
Presidente em Exerciclo

PROJETO DE LEI N~ 3.452-A, DE 1997
(Do Sr. Paulo Ritzel)

Dispõe sobre autorização de porte de arma de fogo para Magistrados e
membros do Ministério Público.

(À~ COMISSÕES. DE RELAÇÕES EXT-ER10R~S E DE DEFESA NACIONAL; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,11).

SUMÁRIO

I • Projeto inicial

11- Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
• termo de recebimento de emendas;
- parecer do relator;
- parecer da Comissão;

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l°. Aos Magistrados e aos Membros do Ministério
Público, da União e dos Estados~ sem facultado o uso de arma de fogo,
independemente e seI}l prejuizo do disposto na Lei n° 9.437, de 20 de
fevereiro de 1997, e em seu decreto regulamentador.

Parágrafo único - ,A prrrrogativa do porte de anna a
que se refere este artigo será consignada nas respectivas carteiras de
identidade funcionais.

Art. 2°. Esta Lei enira em vigor na data de sua
publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO -

A Lei nO 9.437/97, de recente publicação, incorre em
incompreensível equívoco ao s~enciar so~re prerrogativa fun:cíonál
assegurada pelas normas antenormente VIgentes, que concedia aos
magistrados e membros do Ministério Públiqo o porte,privilegiado de

arma de fogo.

Devemos acentuar que esta concessão legal se
~sentava na necessidade de se prover uma fonha de defesa pessoal desses
servidores da Justiça, quando fora do alcance da segurança institucíonal.

No exercício de suas funções, juízes e promotores se
defrontam com interesses escusos que raramente limitam suas ações as
normas legais e processuais. Como forma de pressão para que se afastem
da ísenção e da étíca que norteíam: suas -atividades, ambas as categorias
são alvo de ameaças diárias à sua iliíegridade fisica e à de suas farnilias.
Em que pese a existência dos órgão~ de segurahça institucional, atuantes
nos horários de serviço nos tribunais e mesmo fora deles, nos
deslocamentos funcionais, é inevitável que juízJs e promotores se vejam
desprotegidos nos fInS de semana, nas férias ou durante o descanso
noturno em suas residências.

Tal situação; reconhecida no passado pelas normas
legais pertinentes, permanece em vigor, com riscos ainda mais acentuados,

em face do crescimento da violência e da criminalídade. Indesculpáve~

portanto, o silêncio da legislação vigente.
Nossa iniciativa se propõe a corrigir esta lacuna
Certos da oportunidade e da conveniência da nossa

proposição, esperamos poder contar com o imprescindível apoio dos
nobres Pares em favor de sua aprovação.

Sala das Sessões, em; o de . . ,~ . : de 1997.

:rJi
Deputado P~'ljJ~T'UL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI 9.437 DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

INSTITUI O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
- SINARM, ESTABELECE CONDIÇÕES PARA O
REGISTRO E PARA O PORTE DE ARMA DE
FOGO, DEFINE CRIMES -E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

-CAPíTULO I

Do Siste~aNacional de Armas

Art.l o - Fic,a instituído o Sistema Nacional de Armas - SINARM
no Ministério: da Justiça, no àmbito da Polícia Federal, com
circunscrição em todo o território nacional.

Art.2° - Ao SINARM co~pete:

I • identificar as caracterí~ticase a propriedade de armas de fogo,
mediante cadastro; !

II - cadastrar as armas dli fogo produzidas, importadas e vendidas
no País;

III - cadastrar as transferências <le propriedade, o extravio, o
furto, o roupo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados
cadastrais;

IV • identificar as modificações que alterem as caracteristicas ou
o funcionamento de arma de fogo;

V • integrar no cadastro os acervos policiais já existentes;

VI • cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as
vinculadas a procedimentos policiais e judiciais.

Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as
armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais
que constem dos seus registros próprios.

••••••••••• n ':••••••••••

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

COMISSÃO DE RELAÇÔESEXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEr N" 3.452/97

Nos termos do art. 1I9. caput. r. do Regímento Interno da
Ciimara dos Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na
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Ordem do Dia das Comissões - de praw para apresentação de emendas, a partir de '
22/9/97. por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comisslio_ em 30 de setembro de 1997.

, i I

'\_~'Q~~~\..\
WalbiaLóra

Secretária

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I· RELATÓRIO:

O ilustre DepUllldo Paulo Ritzel propõe, mediante projeto de lei encarninhlldo

a esta Casa. alternçõcs no disposto pela Lei 9.437, de 20 de fevereiro de 1977 e em seu decreto

regultunentador, parn facultar aos Magistrndos e membros do Ministério Público o uso de arma .

de fogo.

Assinala, o douto proponente, que a legislação anterior assegurava àqueles

servidores a prerrogatíva agora negada., acentuando que essa concessão legal se assentava na

necessidade de prover a possibilidade de sua defesa pessoal, quando fo,:, do alcance da

segurança pública institucional.

l~

nllStra, ainda, a sua proposição, mencionando a situação de risco a qJ1C. se

submetem aquelas autoridades.

11- VOTO DO RELATOR

D/lla venia, não me convenço de que se devem ~brir noru brechas 'na.

legislação já aprovada., da maior relevincia. porque a violência encontra no uso de armas de fogo

a sua maior expansão.

Os membros da Magistratura e do Ministério Público devem "",lidar-se, antes

de tudo. na sua autoridade moral. para se manter acima de questiúnculas que~m derivar em

violcncia. E acrescente~se que o.pone de anna não qualifica, mas ao contrário. desquzlifica essa

mesma autoridade.

Todos nós atravessamos. ontem e hoje. situações de risco. Isto é próprio da

convivência em sociedade, não sendo licito privilegiannos estes ou aqueles. estimulando ações

violentas que o mero uso de uma arma de fogo proporciona.

Por esses motivos. manifcstc>-me pela rejeição do projeto ~m comento.

É o parecer. sub C8MUrtt.

SIIa di Comiuio, .m2Z de outubro de 1997

~"itnõ..J..<l
Depu~

Relator

Ill- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de R~I3ÇÕes Exteriores e de Defesa Nacional. em
reuniüu ordinária rr,alí:z.ad" hoj,~. n'jcitoll. lUumímcloente () Projeto de Lei n· 3.452/97.
nos Ir-rmos do flUr~:er do rdalor. Depulado Hélio Bicudo.

Estiveram presentes 05 Senhores Deputad",,: Benito Gama
-Presidente. Werner Wanderer. Mário Ca\'allazzi. José Thomaz Nonô - Vice-Presidentes,
Aldir Cabral Aracely de Paula. Ciro Nogueira. Abelardo Lupion. Luciano PizzaUo,
Cláudio Cajado. De Velasco, José Lourenço, Paes de Andrade, Robson Tuma, Edison

Andrino. Moreira Franco. Neut~ de Conto, Elias Murad. Franco Montoro, Pimentel
Gomes. Ronaldo Santos, Zulaie Cobra. Haioldo Lima, Hélio Bicudo, Joana D'Are, Paulo
Delgado. Rerian Kurtz. Sérgio Carneiro:Adyl.on Motta. Alceste Almeida, Jofran Frejat,
J05é Rezende, Salatie\ Carvalho e Etevalda. Gras.i de Menezes,

Sala da Comissão. em 22 de outubro de 1997.

D2i~
Presidente

PROJETO DE LEI N° 4.821-8, DE 1~94

(DO PODER EXECUTIVO)
Mensagem nO 1.031f9i\·

Dá nova redação aos arts. 789 e 790 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei rio 5'.452, de 10 de lI]aio de
1943; tendo pareceres: da Comissão de Tra~alh'o, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação, com emenda; e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela incon!!tftucionalidade deste e
da emenda da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público.

(PROJETO DE LEI N° 4.821, DE 1994, A QUE SE REFÊREM 0S
PARECERES)

I - Projeto Inicial

'lI - Na Co~issão de' Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas .
~ parecer do Relator
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer dà Comissão
- emenda adotada pela Comissão

1\1- Na Comissão de ConstituiÇão ellustiça e de Redação:
" termo de recebimento de emendas
- ~arecer d~ Relatora
- parecer reformulado
- parecer da Comissão
- exposições dosDeputados Jarbas Lil)1a e Luiz Mainardi.

o CONGRESSO NACIONAL decTola:

Ar!. )' Os arti~os 78ge 790 da Consolidaçlo das Leis do Trabl1ho - CLT. aprovada
pelo Decrtto-Lei n- 5.452. de l- de maio de \943. passam a V1gonr com I. seguinte redaçlo:

•An. 789. Nos disMdios individuais e coletivos do trabalho. nas açiles e
procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, as custaS serio calculadas
prozressivaménte, de acordo com a seguinte ..bela:

I -~ o valor de RS 1.000.00 (mil reais). 5% (cinco por cenlo);

n • aciml de RS 1.000.00 (mil reais) e 1ft RS 3.000,00 (tres mil reais). 4% (qllllrD
por cento);

m •acima de RS 3.000.00 (00 mil reais) e att RS 5.000.00 (cinco mil reais), 3!4l
(00 por cento);

IV - acima de RS 5.000.00 (cinco mil rea .) e lU! RS 10.000.00 (de; mil reais), 2~
(dois por cento):

V - acima de RS 10.000.00 (dez mil reais). 1% (um por cento).

§ I" As custaS serl0 calculadas:

I - quando houver acordo ou condenaçl0, sobre o respectivo valor;

n -quando bouver desisl!ncia ( " arquivlltl4.nto. sobre o valor do pedido:

m -quando o valor for indetenninado, sobre o que o Juiz Presidente ou o Juiz rlXlr,
IV - no caso de inqlll!rito. sobre 6 (seis) vezes o salmo mensal do reclamado ou dos

reclamados.
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§ r As CUStaS serão pagas pelo vencido. após o trânsito em julgado da decisIo.
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§ 30 No ca~o de recur~o. a~ cu~ta~ serão paga~ dentro de 5 (cinco) di~ da data de
sua interposição. sen.do comprovado seu recolhimento em alt 2 (dois) dias '-pós o ttrlUino
do pra7.o para o pagamento.

§ 4° No caso de inquérito. o 'Pagamento das custas caberá à autora te deverá ser
reali7.ado e comprovado até 2 (dois) dias após o encerramento da instrução. sob pena de
arquivamento.

§ ~o Não sendo líquida a decisão. será arbitrado o valor da causa ou da condenação
e consignada a Importância atualizada das custa~ a serem recolhidas. no caso de
interposição de recurso. limitado o arbitramento ao valor da decisão.

§ 6° As custH devidas no proceliso de execução IiCrão pagas no prazo de S (cinco)
dia~. contados dos. respectivos atoli. IiCnd9 comprovado seu recolhimento em até 2 (dois)
dia~. apó~ o t~'rnlln'o do pra7.o para o pagamento. na forma da seguinte tabela:

. embargos de qualquer naturc7.a RS 5.00 (cinco reais)

11 - agravo de petição : RS 10.00 (dez reais)

Dl • recurlio de revista RS ]5.00 (quinze reais)

IV - agravo de instrumento õ RS 20.00 (vinte reais)

V - outros procedimentos não prcvist.oli nos incisos .
anteriores RS 10.00 (dez Jll3.lS~

§ r Os emolumentos devidos pelos atos abaixo diliCriminados serão pagos. e
comprovados no prazo de 2 (doiS) dias. contado de sua rcali7.ação. na fonna da seguinte
tabela:

- autenticação de translado de peça~ destinada.'i
à formação de instrumentos. mediante cópia re
prográlica apresentada pelas panes (por folha'
autenticada) RS 0.50 (cinqüenta centavos):

II - cana'i de ordem. rogatória. de sentença. preca
tória. de adjudicação. den:mição e de arremata·
ção (por folha) , : : ~ RS 0.50 (cinqüenta centavos):

m -despesa'i dê-transporte nas citações. intimações
e notilicações. reali7.adas por olicial. fora da se-
de d~ Juízo (por ato) RS 5.00 (cinco .reais).

IV - certidões (por folha) RS 2.00 (dois reais)

V - editais. mandados e alvarás (por folha) RS 1.00 (um real). .
VI" - cálculos de liquidação <sobre o valor liquidado) RS ]% (um por cento)

VII -'buliCa (por processo) : RS 1.00 (um real)

§ 8° O Tribunal Supcrior' do Trabalho poderá atualizar os valores das cusw e
emdJumentos. na forma da legililação vigente. "

§ 9" Nas Junta~ de Conciliação e Julgamento. nos Juízos de Direito. nos Tribunais'
Regionais e no Tribunal Superior do Trabalho. o pagamento da~ custas e emolumentos será
feito na forma das instruçOCs expedidac; pelo Tribunal Superior do Trabalhd. observado o
disposto nesta Lei.

§ ]0. Sempre Que houver -acordo. se de outra forma não for con"vencionado. o
pagamento das custas caberá em panes iguais aos litigantes.

§ ] 1. Tratando·se de empregado sindicali7.ado que não tenha obtido o benefício da
justiça gratuita. ou isenção de custas. o sindicato que houver intero'indo no processo
responderá solidariamente pelo pagamento das custaS c emolumentos devidos.
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§ 12. No caso de não pagamento da.lI custas. far-se-á execução da respectiva
imponância. segundo o processo estabelecido no Capítulo V deste Título.

§ 13. É facultado aos Presidentes do§ Tribunais do Trabalho. de Juntas e Juízes de
Direito conceder. a requerimento ou de ofício. o benefício da justiça gratuita. inclusive
quanto a traslados e inslrumcntos. limitada ao relipcclivo grau ce jurisdição. àqueles que
perceberem salário igualou inferior ao dobro.4R. mínimo legal. ou provarem o seu estado
de miserabilidade.

An. 790. Nos dis.~ldios coletivos. as panes vencida~ fCsponderão soliàariame!1le
pelo pallamenlo das cuslas. calculadas sobre o valor arbitrado na decisão. ou pelo
Presidenle do Tribunal.·

An. 2" Esla Lei entra em vigor na dala de ~a publicação.

Brasília,

DECRETO-LEI N. 6.452· DE 1.· DE MAIO DE 1,94~

Aprova I Consolidaçlo das Leis do Trabalh~
,•.•.••.....•.....•••.•.........•...••........••..

TlJCLO ~ - DO 'IlOCI.SO IVDICIUIO DO TRAJi4UfO
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Mensagem n' 1. o31

.- '1ulf.dI- """.,r acordo 0" C'C'''CSf1';~''' "'''''" to ",,"'"1"" _&lrr •
~I .u.r.~ 1I""'n .1t1';"'I' ~u ".UI,.ml""'· ~"" r .,u,'", *' "dedP
~. tlu&a.ik' o \&IN Iof ..~e"'''ft• .s..'' f!L\"""''''' t' ."" "ftl*,," ~'"'.• t\V....,

"d) N" Cllt' .-lftlJlM'nco _r•• 'I"" 'I.' P Nl.ftC' IIIrtlt&J ....dllft•••.,
.., fw:.ml'"

. til ... - ",tu..., Ir'''' ,.,•• Ptit' .'lIrul"" CIfPO., d Irlnin.l" "'" "'......
dr~l'"OU fK' , di' .'.urliP *n;r" CSr ~ ~rlMOI ...., da .:.:." ItI. lA'f:"Pft'k;&•
..b ..... '" A<. "'"" 4u.•Adio· li .....' .. '''4u.ft'. •....... 4" • , ......." "
".1 cu"u CDmpf'U" .. ""NU 1ft'" * vu Jui.,.".uo ,..1. Jwnl ou IM:» .,O....... .

I ~. - o. 0",,,1 "". , " .., , ' _'rtl ..
• uaret•• ,itll~t4lIho'.I.pot..,.,. flUa(k' Irl'., C'MI'M I'''''' "Ci"'""'''
IC _li' do ....... ft,....... ""li!: lu......"'" dro ...,.,.••
• ' nl I. to", ,';"r•• ti, parir 10M' rr"', di' ...,rclC'I •• - SrM,.. 4101 ....... _ ... se ,..., IN ...
• ,.._.. à calorf. _ ,.n.. ' _ Irl ,..

I , •• - Ttl1a lIk "",",.dt' 'uMhe eur Mo ......... ti

.1If1....."'"IÇI "'''11'.... _ao dr '.11" .." "'.., qUI 1Iou_ ,__• ".....~ ""'lIa.._ .. ,.k' '.....,.'''. à. CIO..........
t •• - 1lIt '"_'0''' ••IIU ..,..... I'_AlI à .._

I'" _,,"_li ,_ , ,..... C.i111lÕ V ..... T.1Ilo
I ••• 1111IIII.. _ ".,..... , .n_ kI/lo _ ........

afine ,... "'"•. _"OI MIO. ttlll ' ••"_IM
.~ .. ""'"""" 11I•• ""••• ,.te _ letal ...
...........M *_ .

M. 'tO - ,_ * telat..... li ,.".. _ia._ .....
....-'._...-- 11M""", c.lru"da' __....na.""...........1...... .
.......•..••.•••..~ ...•••.... ~••••..•.••.•.........

...••..•. ~.....••.••......•. ~•••......••.

Sc::.~ores Membros do Congrcssc> Nacional.

Nos termos do artigo 61 da Constituiç1o Federal: submeto ~ elevada'delibel'lÇlo de

Vossas Excel~ncias. acompanhado de Exposiçlo de Motivos db' Senhor Ministro de Estado da
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Jwtiça.o texto do projeto de lei que "DI. DOVa redaçIo lOS ârts. 789 e 790 da Con.sotidaçlo das 3. Alternativaa exiatentea àa ....didaa ou atoa propoatoa:"
Leis do Trabalho· CLT, aprovada pelo Decrelll-Lei n' 5.452, de I' de maio de 1943',

Brasllia, 1 S de nov...b ro de 1994.

7I1i.J-

I~ :J
4. eu.toa:

5 ~ Razõe, que jU8t;lfic&m a urgéncia:

ZlC/KJ N' ,10'.
''':UIOl

.1.... ---_---·_-_-.._:==1__
e,asiila.3,f d",a~k de 1994.

Excelen':.:is~irno 3e~hú:l: Preslàe:1te da RepúbliciI,

Impacto aob~e o meio ambi,e,nte:

Subrrle~o à eleVáda
anexo:· I>r=:t:tc· tifo L5. qu~ "PiÍ nova
solidaçüç das :"el::i de 'l'rabalho
n g 5.45:. de,1' ã~ malC de 1943..

,I~ ..---J::]
ccnsldera.çao áe: °Jassa Exce.=lência o, II .

redação:. aos ar:s. 7e~ e 7~O da Con-
_ CLT. aprovaãã pelo Decreto-lei 1- 6,.

2. ~urar.te décadas; vlQoro'J. :15 Just:.ça de ':'rabalho, a. ta
bela àE: c'..:.st:as calc...üadas cem ba.se no salárlo rr.inimo. o que garantla
SUU atuall~aç2iCo. à medida em que se edltavam os novos salários legais.

3. Com ú advento da Lel n~ t .205, de 29 de Cíbri~ de 1~75.

o salár::.c IT'.í r. 1m':"' àe:.xou de: s~r fator de correçac d~ obr1gações, dando
lugar ilÚ' ·~·alcr de reiarênciú. Sint••e do parecer do órgid 'jurídico:

r :',

o prcJeto àe lel é const·... tuc:.onal e Jurídico.

-'. .:.. Con:ici':uiçâ" ?"ederal dl? 1986. em se~ l1rt. 7°, IV. J

r
...

proibiu õe:ir.it:.vame:lo:e e1 '/1ncule.çào d~ salário min1tnO para qualquer
fim. Conse.qiJenteme-nLe. rnanteVE-"se (l vãlol dp. referência. o. que lmpor
tcu. pcr t4lta de bt.ua.ll:!acã::. em custas ê0rti va~r;res :.::rl!:órios, ,que,
seque.:. ~1.:s:.:.:i':a:'1 :::;a. cobr~n;L..

'senhor Primeiro 5ecreUno.

5. As cust.a! dc1. ex~cuçàc ~ cs emclurner.o:.os :;UE. ã.té 1990. AvUo'n- 2..450 -SUPAft/C.CivU.
vinham s'e::::io cecrü.ào:: cie a::orco cem :abelas expe::hàas pele Tribunal"
Superler d~ '1'rabalh(;, r.cí for:r.a õo ar:.. ";8~. § ::'. nãc ::;;"'1::; são de'li-
dos. tenõ-= e.'n ·/1St.Õ que o Supremo ':'.r:o.bunõl Federal. ao aprec:.ar o Re-
curso Ext.r&ordlncir::.o nO 116.20B-2 - Mu.as Gera15. fir;;.ou e entenãi-
m.ento àe q:JE -eles l:Êm n::l:ur6=Ci de t.:l:r.a, ra~àc pela qUCi: s6 çodern ser
flxaàos el":'. le.l{ êlrt. l=.n. :. àa Cart.fJ F'olit.1cal. Resta:-;:::::. p:'lS, re'lO
gad6 a de:ermu.açao daquEle ColegJ.õdo e5<:abelece::- seus valc:'es. ·pela
Emenda ConstJ.tuc:.onal n'=.1/69. viu-se. a J.ust.J.ca àq :rra:::alhe qn~raÓa.

Brunia. 18 de noyltmbro de 19904.

6. _ Desse, modo. paJfa cor1;lQl.r, essa- grav,e ,d,i.,s,':.orçao e pOSS1
bilitar quê a Jus·tit;ü-do· TrabalhCJ obtenha l·ecurscs. Já em 1995 <art.
150. lII. ab". da Const1.tuiçào Federal), ,a pr9Poscd.aF:::esentaàa .pelo
Trlbunal' Supe'rlor 'qó TiabálhD re.fÇlrmula as' tabelas de custas devidas
nos processos 'dé cOhheél'mento e institu;i,' também, tabelas de custas
para o processo àe execuçã,o. e. '~mal.UlJIen~ol:; . ' -

, s?.:., ~;:a:::, .::::xc,e~er.;i~~::. ...':,• .:?f'['fi::';' :~f:.::;,d~n:.~, as .r.Cr:=laS
:;:ue. em 5:.~t~S.é"1 ,::.:-;tf!t!,t'Çill,:: proJEtç pe- .. e::. ':l,L:e era z.I,,;.Qmer;o' ,ao aescor-

~;~h!~;:~~,:~~~~~;~,:~~;~~~h~~~:b;~rm~.:~:~;:~{~~~~~fa .;a~~~~l; ;~~:~ .

,F.Espe:.tosôment.r:-: ~. I "

,"'" ti", I 'i

, ' : ....~-:- (.~ '''t,·A. '~f-:-:""'~'"'-':-'~,
~ ;'~:"E.X~I;)F.S :E PAULA I:t:FE1F.';::- 1{,1..?'7I!~S

~.l~:.~tr~ ,Cá :1~5';:',Çll

ANZXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTi/Í7;Ó w., JtiSTIÇA
,;.'.::,. ':,., /i','4,B?'·IlE'3r 'I' 10'.1.94 .. ' ,

1. Sint••e do problema ou da .ituação que reclama providéDCi•• :

As tabelas de custas devlàas nos processos de cc::.neClme::.to
na J;;St1Çõ o:.. ;raoalhc. encon:.ra:n-se- exp::-essas em valeres irrisó
rIos. As taz:..,:':'ClS d~ ~r.(Cl.1Umentcs e C'Jstós na exec"Jcêo :;ào podem
tnalS Ser ::,y.dda:: ,t.-e-ll.o !:uperic:, Trib:.;,na~ do ':'rabaihCl. e;n vircud~

da re·~·ogc)çi..ü ci:J 5 2 ~ do art. 789 dã C;"T.

2. soluça•• e providénci•• contida. no ato normativo ou na medida
propoata:

Dá novü rsdaçàc aos arts. 78S' e 790 da CLT. estabelecendo
tabelas de custas e emolumentos na Jus:iça do ':rabalhc.

Epcamínho a essa Secretaria a Mensager'i'l do ~celentíssiJDo senhor Presidente da Repdblica.
là>mpanhada de Exposiçlo de Motivos 'do Senhor Ministro de. Estsdo da Justiça.

",Iativa a projeÍo de' lei que "Dá nova "'daçiio aos arts. 789 e 790 da Consolidaçiio das Leis do .

Trabalho ~ CLT. aorovada pelo Decrelo-Lei n' 5.452. de I' de maio de 1943",

Atenciosamente.

JffiNRIQUE EDuko ~RREIRA H~(J~A \rES
MinistrO de Iíslldo Chefe da Cw Civil

da Presidéncia da Reptlbh;•.

A Sua Excel!ncia O Senhór
Depuwlo wn.sON CAMPOS .
~ SecretMio da Clmara dos Deputados
BRASILIA·DF.

COMlSSAo DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO De LEI NO 4.821/94 .

Nos termos do art. 119, çaput, I, do Regimento Intemo 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 15103195, por
çjnco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 22 de março de 1995.

(J~
.T~e~a de Almeida

Secretária
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO f: SERViÇO P(IBUCO

I-RElATÓRIO

A presente proposição, de iniciativa do Poder Executivo. "Di nova.
redação lOS artigos 789 e '790 d~ Consolidação das Leis do Tr~balho - CLT. aprovada'pelo
Decreto-Lei nO 5.452. de 1° de lII2Ío de 194~."

§ J. No caso de reculSO, as CUSlas serio pagas e comprovado seu

recolhimento no prazo~.

§ 6· As CUSlas devidas no processo de ...ecução serão pagas e

comprovlldo seu recolhimento no prazo do respectivo ato. na tbrma da seguinte .abela:

§ .,. Os emolumentos devidos pelos atos a seguir discriminados

seda JlIIOS e comprovados no pruo de 2 (dois) dias contado do pedido de sua pràtica. na
I'orma da seguinte tabela:

~
~k~'~'7===-.)

..-' adoP~'
Relator

111 - PARECER DA COMISSÃO

Na E.,pOOção de Motivos. o Excelelltissimà Senhor Ministro de
Estado da Justiça. Alexandre de Paula Dupeyrat Mamns. alegá. necessidade de se

atualizar, na J~Sliça do Trabalho. a tabela de cUSlas que. bojê, apreseftta valores irrisórios.

tontinua o Ministro argumentando que '''para corrigir essa grave

distorção e possibilitar que a Jus!iça do Trabalho obtenha recursos, jã em 1995 (art. ISO,

m, "b", da Constituição Federai), a proposta apresentada pelo :Tribunal Supeâor do

Trabalho reformula as tabelas de custas devidas nOS proc~ssos de conhecimento e· institui,

também, tabelas de custas para o processo de execução·e emOlumenios."

Sala da ComiS5io. em11 de maio de 1995.

No prazo regimemaJ. não fOl;3.m apresentadas emendas.

É o relatório.

11· VOTO DO RELATOR

Nos i'eonos regimentais. cabe-nos analisar a proposição quanto ao

merito.

o fundamento para a existência das cllsta> [JnlCc.~'·'I<"Sé o fato de

o Estado não poder assumir todos os os gastos da administração da justiça. Assim, algumas

despesas deveriam ficar a cargo das p~~s.

Porém, confofll1e .exaustivamente discutido na Exposição· de

Motivos apresentada pelo Ministro da Justiça. o valor das custas no Judiciário Trabalhista

foi ficando desatualizado.

Toma-se. portanto. imprescindível compat!bilizar o valor dessas

~ustas com o atual moment'o econômico' d~ Pais..

A iniciativa, portanto, é justa e oportuna.

Porém é possivel melhoni-Ia. a fim de tornar a regulamentação nela

prevista mais consentãnea com as suas finalidades e em harmonia com a celeridade do

processo judiciário do trabalho.

Isto posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° :4 821. de

1994, com a emenda. ctn allC1(O,

A Coaiaaio de Trabalho, de AdJainiatração .. Serviço
P4blico, eIl reuniio ordinAria realizada hoje, APROVOU,
unan~nt., COJI emenda; o PR03E'l"O DE LEI NII .L821/94, noa
terJlOa do parecer do Relator.

E.tivera. presentolJ:. os senhores Deputados Joa4i
PiMntel, Vice-Presidente no exerc1cio da Preaid6ncia e Sila
Bez.rra, Vice-Presidente; Wilson Braga, Roberto Prança, Paulo
Rocha, Joio Kellio Neto, Coriolano Sale., Aqnelo Queiroz, Paulo
p,.l.a, Za1r. Rezende, Jair Meneguelli, Jair Slqueira, V.ldo.ira
_981:, sandro ~l, CO.tll Ferreira, Ubaldo Corrêa, Miguel
Ro••etto, Jair Bollloruu:o, 30.4 Carlos Aleluia, Ar! KagalhAos,
Mil.an Cunha, Man Souza, Ubiratan Aguiar, Maria Laura, Ildemar
Xuaaler, Paulo 'eij6 .. Chico Vigilante,

Sala da Co.laaio, e. 31 de maio de 1995.

{~ Jt1\ a. .
U a Jost PI

yicQ re dente no exeralcio
da Pres idência

EMENDA ADOTADA • CTASP

D6-M ao art. 1· do projeto e seguinte re<laçAo:

"Ml· : ..

Ar1. 789 ..

S 3· No ÇJUO de recurso, ai CUstai serAo' pagai e comprovado seu
recolhimento iio,prazo recurlal. .

Sala da Comissio, em J1de
maio

de 1995.

/

§ 6" As custas devidas no processo de axecução serAo pagas e comprovado
seu recolhimento no prazo do respectivo alo, na forma da seguinte tabela:

§ .,. Oa emolumentol devidos peloa atos 8 seguir discriminados serAo pegos e
comprovados no prazo de 2 (dois) dias conlado do pedido de sua prática, na forma
de seguinte tabela:

Sala da ComissAo;31 da maio de 1995.

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

De-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1_ ."...•.•••.••••••••.•: ..

Art. 789 ···· ..

G\ ~ ,O JOSÉ PIMENT
~~eno exercici

da Presidência
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COUr;s!8 OC CQf6lRlJÇI.O [ JJSlÇA [ D[ Rt:&qlI

1[1W Il[ R[(!IlIIIENlO IJ[ EU[llllAS

Pll(l{lO IJ[ LEI N' 4. B21-A!94

Nos terllW5 do 011. 119, caiU, I, do Regimento Inlerno do Cõmoro dos Iltpl1odos,
oIIe<odo peb arl 1',/, do Reso~çOO n' 1D/9f, o5<. Pre!irifnte de!erminou a oberiuro - e diYIJ/qoçoa M Ord!'TI do Dia
dos Comíss!es - dt praIa para 1IP'!l!'moçOO de emendas a parlir de 21 / 06 / 95 , par c~co !!esm. [sgalada
opraIa, nOo rorom recebidos emendos ao projelo

Nada há a reparar quanto á juridicidade e técnica legislativa.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela constitucionalidade

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nO 4.821, de 1994, bem como d

Emenda adotada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Sala da Comissão, em.1"de O~ de 1995

Solo do ComissOo, !'TI 28 de junho

/'

L ·(..1<1".),-/x.:.
!'fRGIO >IlIPIJO C. IJ[ IJ.ÍI[IQA

SecrelOrio

de 1995.

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO

COMISSÃO DE C0I'!STITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO

I· RELATÓRIO

A presente proposição, de autoria do Poder Executivo, "dã no\'a

redação aos artigos 789 e 790 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo

Decreto-Lei nO 5.452, de JO de maio de J943", para atualizar a tabela de custas e

emolumentos da Justiça do Trabalho.

Na Exposição de Motivos, o Exmo. Sr. Ministro de Estado da

Justiça alerta para a necessidade de atualização das referidas verbas, haja vista que o valor

de referência, critério hoje utilizado, por sua defasagem, importou "em custas com valores

irrisórios, que sequer justificam sua cobrança", onerando a Justiça do Trabalho.

Destaca, outrossim, que a fixação das custas de execução e

emolumentos por meio de tabelas expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, na forma

do art. 789, § 2° da CLT, foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, haja

vista a natureza de taxa reconhecida a essas verbas, o que importa em sua fixação

exclusivamente na via de lei (art. 150, I, da Constituição Federal).

Para corrigir essas graves distorções, prossegue o Ministro, "e

possibilitar que a Justiça do Trabalho obtenha recursos, já em 1995", atendendo-se ao

principio da anualidade tributária insculpido no art. ISO, m, "b", da Constituição Federal.

"a proposta apresentada peio Tribunal Superior do Trabalho reformula as tabelas de custas

devidas nos processos de conhecimento e institui, também, tabelas de custas para o

processo de execução e emolumentos".

Tramitando nesta Casa, o projeto em exame recebeu parecer

favorável, com emenda, da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, aberto o

prazo regimental de cinco sessões, não foram oferecidas emendas ao projeto.

É o relatório.

n· VOTO DO RELATOR

A presente proposição foi, nos termos do art. 53, inc. 111, do

Regimento Interno, distribuida a esta Comissão, que deverá pronunciar-se quanto aos

aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, inclusive da emenda

oferecida na Comissão de mérito.

De seu exame, verifica-se que estão atendidas as disposições

constitucionais referentes à competência legislativa da União (art. 22, inc. I da Constituição

Federal); atribuição do Congresso Nacional, com posterior pronunciamento do Presidente

da República (art. 48) e legitimidade da iniciativa concorrente (art. 61, caput).

PARECER REFORMULADO

I· RELATÓRIO

A proposição em eplgrafe, de autoria do Poder Executivo, "dá nova

redação aos artigos 789 e 790 da Consolidação das.Leis do Trabalho - CLT, aprôvada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943", para atualizar a tabela de custas e
emolumentos da Justiça do Trabalho.

Na Exposição de Moti~os, o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça.

alerta· para a necessidade de atualização das referi<!a'l \lerbas, haja vista que o valor de

referência, critério hoje utilizado, por sua defasagem, importou "em custas com valores

irrisórios, que sequer justificam sua cobrança", onerando aJ~ça do Trabalho.

Destaca, outrossim, que a fixação das custas de execução e

emolumentos por meio de tabelas expedidas pelo Tnb~ Superior do Trabalho, na forma

do ar!. 789, § 2° da CLT, foi julgada inconstitucional Pelo Supremo Tnllunal Federal, haja

vista a natureza de taxa reconhecida a essas verbas, o que' importa em sua fixação

exclusivamente na via de lei (ar!. 150, I, da Constituição Federal).

Para corrigir essas graves distorções, prossegue o Ministro, "e

possibilitar que a Justiça do Trabalho obtenha recursos, já em 1995", atendendo-se ao

princípio da anualidade tributária insculpido no ar!. 150, m. "b", da Constituição Federal, "a

proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho reformula as tabelas de custas

devidas nos processos de conhecimento e iustitui, também, tabelas de custas para o processo

de execução e emolumentos".

Tramitando nesta Casa, a proposição recebeu parecer favorável, com

emenda, da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, aberto o prazo

regimental de cinco sessões, não foram oferecidas emendas..

o projeto ora em análise recebeu., entllo, parecer de nossa autoria,

concluindo pela sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, bem como da

Emenda adotada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Ocorre que o ilustre Deputado Luiz Mainardi ofereceu., nos termos

regimentais, voto em separado objetivando apresentar "sugestões de aprimoramento ao

projeto quanto ã técnica legislativa e sua juridicidade". O referido voto traz em seu bnjo

quatro emendas, que passamos agom a relatar.

Pela primeira delas, pretende o nobre Parlamentar substituir a

imposição de prova do "estado de miserabilidade" para concessão do beneficio da justiça

gratuita, contida na redação proposta para o. § 13 do ar!. 789 da CLT, pela sistemática

constante da Lei nO 1.060/51, segundo a qual bastará ao litigante a "simples afinnação, na

própria petição inicial, de que nilo está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejulzo próprio ou de sua família", Argumenta não ser
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NATUREZA -niRIDICA

SUA INSTITUlÇÃO OU

razoável que na Justiça do Tmbelho, caracterizada pela simplificação e infonnalidade, o

acesso à justiça gratuita seja mais dificultado - exigindo-se prova da condiçlo de "estado de
miserabilidade" - que na Justiça Comum, na qual basta uma simples declmção da parte.

Ressalta ainda a imprecisão técnica da expressãD "estado de miserabilidade", que, segundo
ele, "abre ensejo a várias interpretações", enquanto que a redação proposta na emenda "é

mais palpável", contando já com "farta jurisprudência e doutrina a seu respeito".

Com a segunda emenda, busca o nobre Deputado substituir, no inciso

I do §7" do ar!. 789 da CLT, na redação dada pelo projeto, o val9r de RS 0,50 (cinqucnta
centavos) pelo valor de RS 0,25 (vinte e cinco centavos). Aduz que o preço da xerox na

Jumça do Trabalho será muito mais alto do que o de mercado, propondo a sua redução como

forma de viabilizar o acesso ao ao Poder Judiciário.

Na mesma linha de raciocínio situa-se a terceira emenda oferecida,

buscando suprimir o inciso IV do § 7" do mesmo artigo, que estabelece o preço de RS 2,00

por folha de certidão emitida pela Justiça do Trabalho. O autor da emenda collSidera esse
valor alto, o que dificultaria o acesso a informações do Poder Judiciário. A gratuidade dessas

certidões, prossegue, viria ao encontro do disposto no inciso XXXIV do art 5° da Carta
Magna, que 'garante a todos, independentemente do pagamento de taxas, a "obtençIo de

certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de

interesse pessoal", sanando-se O que considera vicio de inconstitucionalidade da proposiçao

objeto deste parecer.

Por fim, a quarta e última emenda visa a "reparar aco~ do valor

de RS 1,00 pela busca de processo". Afirma que "este serviço deve ser gratuito, não só por ser

um direito da psrte mas também dos advogados, estabelecido no Estatuto da Advocacia e da

Onlem dos Advogados do Brasü". "Caso contrário", ajunta, "estaremos criando obItác\Ilos ao

acesso à Justiça, o que seria inconstitucional".

É o relatório.

n-VOTO DO RELATOR

A presente proposição foi, nos termos do art. 53, inc, m, do

R"t!Ímento Interno, distribulda a ~ta Comissão, que deve pronunciar-se 'l.uant~ aos asPectos

de constitucionalidade, juridicidade c técnica legislativa, inclusive da emeruht oferÓcida na
Comissão de mérito.

De .séu exame, verifica-se 'l.ue estão atendidas as disposições

constitucionais referentes à competência legislativa da Uniilo (art. 22, inc. I dà'Consti'tuiçilo .

Fedeml); atribuição do Congresso Nacional, com posterior pronunciamento do Presidente da
República'(art. 48) e legitimidade da iniciativa concorrente (art. 61, caput).

,
, .Convém ressaltar, entretanto, 'l.ue, conforme informa a Exposição de

Motivos que acompanha O referido projeto, entendeu o Egrégio Supremo Tribunal Fe<leral,

interpretando o art ISO, inc. I, da Constituição, terem essas verbas natureza:de taXa 

espécie do gênero tributo, portanto~ o que importou no reconhecimento da necessidade de

3M instituição na via de lei, e não mais por tabelas expedidas pelo Tribunal Superior do

Tubalho. Eis a ementa da referida decisão:

"CUSTAS E EMOLUMENTOS.

NECESSIDADE DE LEI PARA

AUMENTO.
Esta Corte já firmou o entendimento sob a vig!ncia da Emende

"Constitucional n" 1/69, de 'l.ue as custas e os emo1wtÍentos tem

natureza de taxas, razão por 'l.uc só podem ser fIXadas em lei, d<!do o

principio constitucional da reserva legaI para a instituição ou

aumento de tributo.
Portanto, as normas dos artigos 702, I, "It, e 789, parágrafo 2",

da Consolidação das Leis do Trabalho não foram recebidas pela

Emenda COll!ltitncional nO 1169, o que implica dizer que estio elas

revogadas.
Recurso Extraordinário conhecido e provido."

(Recurso Extraordinário n° 116.208-MG, relator Min. Moreira Alves;

DJ. 08/06/90).

O § 8° do art. 789 da CLT, com a nova redação proposta pelo projeto
em análise, permitirá ao TST "atualizar os valores das custas e emolumentos, na forma da

legislação vigente". Ora, o princípio da legalidade, previsto no cítado art. 150, ínc. I, da
Constituição Federal, veda ao Podcr Público "exigir ou tWmentar tributo sem que a lei

estabeleça". Observa-se, portanto, que pesa sobre a proposição a mesma

inconstitucionalidade que se pretendeu inicialmente extirpar.

Isto posto, no uso da faculdade outorgada pelo art. 57, inc. XI do

Regimento lntemo, reformulo o parecer para manifestar-me pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei n° 4.821, de 1994, prejudicado o exame dos demais aspectos a serem
abordados.

Sala da Comisslío, em! de \ (; de 199 .

III - PARECER DA COMISSÃO

-A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião brdinária realizada hoje, opinou'unat1Ünemente pela inconstitucionalidade
do Projeto de Ui n9 4.821-Al94 e da Emenda da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, nos teooos do - parecer refoooulado da
Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Henrique Eduardo Alves - Presidente, Freire Júnior, Moisés
Bennesby e Marcelo Déda - Vice-Presidentes, Benedito de Lira, Jairo Carneiro,
Magno Bacelar, Mussa Demes, Osmir Lima, Paes Landim; Raul Belém, Vilmar
Rocha, Asdrúbal Bentes, Djalma de Almeida César, Gilvan Freire, Silvio Pessoa,
,Alzíra Eweqon" Edson ~ilvfl, L~ M_o, MarcopiPerilIo, NiciaiRibeiro,
Zulaiê Cobra, Coriolano Sales, Haroldo Sabóia, Luiz Eduardo Greenhalgh, José
Genoino, Nilmário Miranda, Sérgio Miranda, Adhemar de Barros Filho, Darci
Coelho, Gerson Peres, Jarbas Lima,. José Rezende, Prisco Viana, Rodrigues
Palma, Pedro Canedo,' Cláudio Cajado, Ciro Nogueira, Paulo Gouveia, lvandro
Cunha Lima, Robson Tuma, Roberto Valadão, Zaire Rezende, Salvador
Zimbaldi, Roberto Rocha, Severiano Alves, Joana D'Arc, Ricardo Barros,
Adylson Motta e Nilson,Gibson. . .

Sala da Comissão, em 22 de outubro de 1997

COMISSÃO DE CONSTITillCÃO E JUSTICA E DE REDACÃO, '

EXPOSIÇÃO DO DEPUTADO JARaAS LIMA

l-RELATÓRIO

A presente proposição, de autoria do Pô<\er Executivo, pretende

dar nova redação aos arts. 789 e 790 da Consolidação das Leis do Traba1ho-CLT, visando

atualizar a tabela de custas e emolumentos da Justiça do Trabalho, defasadas pelas

constantes alterações monetárias ocorridas ao longo do tempo.
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Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público a
proposição recebeu parecer favorável, com emenda.

Nesta Comisslo, o projeto recebeu parecer, da lavra da nobre
Deputada Zulai! Cobra, pela constitucionalidade,juridicidade e boa técnica t!gislativa.

Discordando do parecer emitido pela nobre colega, houvemos por
bem pedir vista do projeto, para melhor análise.

É ti relatório.

n- VOTP DO RELATOR

o projeto em tela padece de vicio iosanável de iniciativa. Se não,

vejamos.

oart. 99 da Constituição Federal dispõe:

•An. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada

autonomia administrativa e financeira.
§ I' Os tribunais elahorarilo suas propostas

orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente

com os'demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias., '
§ 2" O ençami~ento da proposta, ouvidos

os outros tnbunais interessados, compete:
I • no âmbito da Unilo, aos Presidentes do

Supremo Tnbunal Federal e dOs Tnbunais Superiores, com a

aprovação dos respectivos tribUlll!is;
11 - no âmbito dos Estados e no do Distrito

Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça,

com a aprovação dos respectivos tribunais",

, O texto constitucional é claro e não dei)(a, margem à dúvida. As

custas e emolumentos silo destinados ao fiulcionamento da màquinajudiciària. A fixaçãO

de seus va10res pelo Poder Executivo, não ~.como negar, constiiuí ingerência indevida de
um poder em outro. ' .

Ante o exposto, sOmos pela incOnstituclonaÍidade dest~ Projeto de

Lei nO 4.821-A, de 1994,

Sala da Comissão,e~de 1fJ; de'I997., ' .

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E,JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

EXPOSiÇÃO DO DEPUTADO LUIZ MAINARDI

I-~LATÓRIO

A presente proposição, de autoria do Poder EJ«;Cutivo, Pretende
dar nova redação aos' artigos 789 e 790 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 01° de maio de
1943, a fim de atualizar a tabela de custas e emolumentos da Justiça do
Trabalho, defasadas pelas constantes alterações; monetárias ocorridas ao
longo do tempo.

Na Comissão de Trabalho;,Ádrninistração e Serviço Público a
proposição recebeu parecer favoráve~ com emenda. I

lI-PARECER

A presente proposição:' foi nOll termns do art 53, inc. I11, do
Regimento Interno, distribuída a esta Comissão, C!\le deverá pronunciar-se
quanto aos aspectos de constitucionalidade; j,uridicidade e técnica legislativa,
inclusive da emenda oferecida na C~ssão'de mérito.

Distribuida à ilustre deputada Zulaiê Cobra, recebe\l a matéria
parecer pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto, bem como da Emenda adotada pela Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público. "

Inobstante o brilhante parecer da nobre relatora, pedimos vênia
para, através do presente voto em separado, apresentarmos sugestões de
aprimoramento ao projeto quanto à técnica legislativa e suajuridicidade.

A primeira sugestão refere-se ao § 13, proposto ao art. 789 da
CLT, que faculta à Justiça do Trabalho conceder o beneficio da justiça
gratuita "àqueles que perceberem salário igualou inferior ao dobro do
m/nimo ltgal, ou provarem o seu estado de miserabilidade." (grifamos).

Entendemos que de melhor técnica legislativa é a_disposição
constante da Lei n° 1.060/51, que dispõe sobre a assistência judiciária
, gratuita na justiça comum. Pelo disposto em seu art 4°, "a parte gol/ll'ó dos

beneflelO$ da assistlncia judielária, mediante simples afirmaçllo, na
própria petiçllo inicial, de que nllo está em condiç1Jes de pagar as custas dr
processo e os honoráriO$ de advogado, sem prejufzo próprio ou de SUII;
famiUa."

Assim, basta que o necessitado declare, sob as penas da lei.
inclusive penal, que não pode arcar com as custas, despesas e honorários
sem prejuizo próprio ou de sua família, para fazer jus ao beneficio dI'
assistência nos processos da Justiça Comum Cível.

Ora, é certo que a Justiça do Trabalho caracteriza-se exatamente
pela simplificação e informalidade, quando comparada à Justiça Comwr

, Cível ou Penal. Portanto não se justifica que na Justiça do Trabalho o acesso
gmtúito seja mais dificultado· exigindo-se prova da condição de "estado de
miserabilidade" • do que na Justiça Comum, na qual basta uma Simplel;
declaração da parte.

E como exigir de um miserâvel que ele prove, na Justiça, o seu
"estado de miserabilidade", para a partir daf, então, ter acesso gratuito ao
Poder Judiciciário? Não hã lógica, não é exequivel e é injusto!

A simples declaração, sob as penas da lei (para o caso de fals~

declaração) e o suficiente. Ademais, à,parte contrária é facultada r.
'impugnaÇão da concessão dajustiçagratuita

Portanto, sugerimos a substituição, no § 13, do' art 789, .COOI

redação dada pelo art. IOdo PL em apreço, da expressão "ou provarem o set
estado de miserabilidade" pela expressão "ou. declararem insuficilnda d,'
recunos ou aos beneficiários da assistlncia judiciária {atuita." Para
tanto, apresentamos emenda anexa a este voto. .

, , . ' A segunda óbservação que fazemos ao projeto diz respeito ~.::
cobranças e aos valores estabelecidos nos incisos do § 7", na nova redação dI,
art 789 da CLT, dado pelo projeto em análise. É que algumas cobranças :Ui

, consignadas ferem a Constituição Federal, em seu art. 5°, inc. XXXIV, alinerl
"b)", que assegura a todos, independentemente do pagantento de taxas, "I

obtenção de certldiJes em repartlçiJes públicas, para defesa de direitos,'
esclarecimento de situações de interesse pessoaf'.

No inc. N, do referido parágrafo, é estabelecido.o valor de fi.:,
2,00 por folha de cenidão emitida pela Justiça do Trabalho. Entendemos qu.,
para adequar o texto proposto ao dispositivo constitucional transcrito no
parágrafo anterior, deveria ser incluído parágrafo,excepcionando da cobrança
ali prevista aqueles que se enquadrarem no caso da alinea "b", do inc.
XXXIV, do art 5°, da Carta Magna

" I O mesmo sugerimos em relação ao mc. Vil, ainda do § 7", que
estabelece a cobrança do valor de RS 1,00 pela buscá de processo.

Por fim, para adequar o texto em análise com a recente Lei n°
9.289/96, que trata das custas devidas no âmbito da Justiça Federa1,
propomos que nos mesmos moldes de referida legislação, s<tia isentado do
pagamento das custas à Justiça do Trabalho a União, os Estados, os
Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as suas respectivas
autarquias e fundações.

A Lei n° 8.950/94 jâ dispensara de preparo os recursos dessas
entidades e também o Ministério Público, ao acrescentar parágrafo único ao
artigo 511 do Código de Processo Civil. Na Justiça do Trabalho, o Decreto
lei n° 779/69 isenta a União quanto às custas, mas não aos Estados"
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Municípios, Distrito Federal, Territórios ou suas autarquias e fundações. Para
estes apenas previa que o pagamento dar-se-ia ao final do processo.

Para evitar diferença de tratamento entre a cobrança de custas na
Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, propomos emenda em anexo, a fim
de dar ao presente projeto de lei a mesma redação dada pela Lei nO 9.289196,
que trata das custas na Justiça Federal.

Face ao exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade
e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nO 4.821, de 1994 e da Emenda da
CTASP, com as emendas que apresentamos em anexo.

Sala da Comissão, e~ rc .} {(; .~ ! C'I l

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se, no § 13, do art. 789, com redação dada pelo art. 1°
do projeto em apreço, a expressão "ou provarem o seu estado de
miserabüldade" peja expressão "ou declararem ínsufiCl2ncla de recursos
ou aos beneficiários da assist2nciajudlciária gratuita."

Sala da Comissão, em C1-/v XiC1,G

1J<p.,,~,
EMENDA ADITNA

Acrescente-se o seguinte § 8°, ao art. 789, na redação dada pelo
ut. IOdo projeto, renumerando-se o atual § 8° e os parágrafos seguintes:

. "§ l!" Os incisos IV e VII do parágrafo anterior
nilo se aplicam àqueles que, não sendo parte no
processo, se enquadrarem na hipótese da a/mea
"h", do inc. XXXIV, do art. 5~ da Çonstituição
Federa/."

Otltubro de 1997.

Federais, o Distrito Federal e as respectivas
autarquias efUndações. "

Sala da Comissão, em

1J<p_~,

PROJETO DE LEI N!! 3.679, DE 1997
( Do Sr. Wigberto Tartuce )

Acrescenta § 4Q ao art. 73 da Lei nQ 5.988, de 14 üe dezembro de
1973, que regula os direitos autorais e dá o~~ras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 5.430, DE 199Ó):

o Congresso Nacinnai decreta:

Art. 1° Acrescente-se ao an. '73 da Lei n° 5,988, de 14 dé
dezembro de 1973, o seguinte § 4°:

"Art. 73............................................................................•.........: .
§ 4° Constituem exceções a este anigo. as execuções públicas de

obras.musicais e Iitero-musicais realizadas ao ar livre sem cobrança de ingress"'!."

Art. 2° Esta lei entm.em vigor na data de sua publicaÇilQ.
Ait. 3° Revogam;se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Nãn é justo que sejam cobrados direitos autorais ql)lllloo da

execução musical em "shows" realizadosao' a;.~ftvre oferecidos ao público gratuitarne~e.
A exceção ao an. 73 da Lei dos Direitos Autorais corresponde aO'retomo social a ser dado
pelos autores musicais pelo privilégio de terem sua obra inteleC\Ulll protegida
vitaliciamente pelo Estado em todas as outras formas de utilização.

ás grandes eventos musicais promovidos a alto custo P!'lo Poder
Público e, frequentemente, por particulares, para o deleite da população, sem obtenção de
qualquer lucro, direto ou indireto, mer~em isenção do pagamento de direitos automs por
serem espetáculos de alto significado sociaL

Convencido do acerto deste meu propósito, solicito o apoio dos·
meus nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei.

~DeputadoWig~

Sala da Comissão, em

_ ....§d~,

Sala das Sessões, em de . de 1997.

EMENDA ADITNA

Acrescente-se o seguinté § 14, ao art. 789, na redação dada pelo
art. ,. do projeto:

"§ /4 São isentos de pagamento de CU8W: a
União, os Estados, os Municípios, os Te"itários

LEGISLAÇÃO CITADA E ANEXADA PELA
COORDENDAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

LEI N° 5.988, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973.

REGULA OS DIREITOS AUTORAIS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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TÍTULON
Da Utilização de Obras Intelectuais

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

CAPÍTULon
Da Representação e Execução

Art. 73 - Sem autorização do autor, não poderão ser transmitidos,
rádio, serviço de alto-falantes, televisão ou outro meio análogo,.
representados ou executados em espetáculos públicos e audições·
públicas, que visem a lucro direto ou indireto, drama, -tragédia,
comédia, composição musical, com letra ou sem ela, ou obra de
caráter assemelhado.

§ l° - Consideram-se espetáculos públicos e audições públicas,
para os efeitos legais, as representações ou execuções em locais ou
estabelecimentos, como teatros, cinemas, salões de baile ou concerto,
boates, bares,. clubes de qualquer natureza, lojas comerciais e
industriais, estádios, circos, restaurantes, hotéis, meio de transporte de
passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se
representem, executem, recitem, interpretem ou transmitam obras
intelectuais, com a participação de artistas remunerados, ou mediante
quaisquer processos fonomecânicos, eletrônicos ou audiovisuais.

§ 2° - Ao requerer a aprovação do espetáculo ou da transmissão, o
empresário deverá apresentar à autoridade policial, observando o
disposto na legislação em vigor, o programa, acompanhado da
autorização do autor, intérprete ou executante e do produtor de
fonogramas, bem como do recibo de recolhimento em agência
bancária ou postal, ou ainda documento equivalente em forma.
autorizada pelo Conselho Nacional de Direito Autoral, a favor do
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, de que trata o àrt.
115, do valor dos direitos autorais das obras.programadas.

§ 3° - Quando se tratar de representação teatral o recolhimento
será feito no dia seguinte ao da representação, àvista da freqüência ao
espetáculo.

PROJETO DELEI N! 3.689, DE 1997
(Do Sr. José Pinotti), .

Altera'oi:,'arts. 18' e 20 da 'Lei n2 '9.311,de' 24 de outubro de,
1996, que institui a Contribuição 'Provisória sobre Movimentação
ou TransmiSSão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira - CPMF, e dá outras providen~ias.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.608, DE 1997)

o Congresso Na~ional decreta:

Art. 1° O ano 18 da Lei n° 9.311. de 24 de outubro de 1996, passa

a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1~. O produto da arrecadação da contribuição de que trata

esta Lei será:

I - destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, pari!.

financiamento das ações e serviços de saúde efetuados

exclusivamente por instituições e hospitais públicos e instituições

filantrópicas que direcionem mais de cinqüenta por cento de seus

atendimentos ao Sistema Único de Saúde - SUS;

11 - entregue nos mesmos prazos e condições estabelecidos para as

transferências de que trata o art. 159 da Constituição Federal.

§ I° É vedada a utilização dos recursos arrecadados com a

aplicação desta Lei em pagamento:

I - de dividas de qualquer espécie contraídas pelo Ministério QB
Saúde; .

11 - de serviços prestados pelas instituições hospitalares com
finalidade lucrativa..

. § 2° Os recursos originários da contribuição mencionada no coPU!

terão caráter complementar em relação às verbas destinadas ao

Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados como

.compensaçã~·a restrições orçamentárias de qualquer natureza para
<;> setor. 11

Art. 2° O an.' 20 da Lei n° 9.311, de1996, passa a vigorar com a
.seguinte redação:

"Art. 20. A 'contribuição incidirá sobre os fatos geradores

verificados no' :periodo de tempo correspondente a dois anos,

contados após d.~cotridos noventa dias da data da publicação desta

Lei, quando passará a ser exigida."

Art. 3° J::sta lei erytra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O governo tenciona prorrogar por mais onze meses a cobrança da

Cont~buição Provisória sobre Movimentações Financeiras - CPMF. Operiodó de cobrança

da contribuição, previsto no art. 20 da Lei nO 9.311. de 1996, é atualmente de treze meses

e. com 'a prorrogação. passaria a ser de dois anos.

Com a alteração, a CPMF que, pela legislação atual, vigorará até

feveneiro'd~ .[9~8. passaria a incidir sobre os fatos geradores ocorridos até o final do mês
de janeiro··d~.1999,

A Emenda Constitucional nO 12, de 1996, que outorgou

co~petência á União para instituir a CPMF, autorizou a cobrança da contribuição por

prazo não superior a dois anos. É;portanto. possivel a prorrogação pretendida mediante a

, alteração do reférido an,:. 20 da Lei nO 9.3n, de 1996.

O presente projeto de lei promove a prorrogação pretendida, mas

estzbelec~ as seguintes ~ondições adicionais. alterando-se o art. í8 da Lei:

ai exige que os recursos sejam destinados para financiamento das

ações e serviços de saúde efetuados exclusivamente por instituições e hospitais públicos e

instituições filantrópicas que direcionem mais de cinquenta por cento de seus atendimentos

ao Sisiema único de Saúde - SUS.

b) veda a utilização dos recursos arrecadados em pagamento de

dividas de qualquer espécie contraidas pelo Ministério da Salide.

A proposta atende às necessidades de aporte de recursos para a

saúde, com a prorrogação da CPMF, e evita o desvio do produto da arrecadação para

pagamento de hospitais privados com finalidade lucrativa e para pagamento de dividas de

qualquer espécie. como as decorrentes de empréstimos .que o Ministêrio da ~aúde contraiu

junto ao FAT - Fundp de Amparo ao Trabalhador.

Esperamos contar com o apoio de nossos eminentes Pares para a
aprovação do presente projeto de lei.
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LEGISLAÇÃO CITADA E ANEXADA PELA
COORDENDAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

,CONSTITmçÃO
DA

REPúBLICA. FEDERATIVA DO BRASIL
1988,

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

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

..........................................................................:. , ..

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

,Art. 159 - A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sob~e renda e

proventós de qualquer natureza e sobre produtos industrializados,
quarenta e sete por centó na seguinte forma:

a) vinte 'e um inte'i(os e cincó décimos por cento ao Fundo de
Participação dos Estado§ 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 aplíc~ção ~m programas de financiamento
ao setor produtivo das Regiéí~s Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo
com os planos regiOm!i& de desenvolvimento, ficando assegurada ao
semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Regíão, na
forma que a lei estabelecer;
, n - do produto da arrecadação do impost0' sobre produtos

industrializados, dez por cento" !iOS Estados e ao Distrito Federal,
proporcionalmente ao valor das ,rl:~pectivas exportaçõ'es de produtos
industrializados.

§ 10 - Para efeito de cálculo !ia entrega a ser efetuada de acordo
com o previsto no inciso I, excluir-se-á a pàrçela da arrecadação do
imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto
nos art. 157, I, e 158, I.

§ 2° - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela
superior a vinte por cento do montante a que se refere o inciso n,
devendo o eventual excedente ser distribuido entre os demais
participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele
estabelecido. '

§ 3° - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e
cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso n,
observados os critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e
n.

EMENDA CONSTrrUCIONAL Nl! 12, DE 1996

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam,
nos termos do parágrafo 39 do art 60 da Constituição Federal, a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
Artigo único. Fica incluido o art 74 no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, com a seguinte redação:

"Art. 74. AUnião poderá instituir contribuição provisória sobre
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos
de natureza financeira.
§ 19 Aallquota da contribuição de que trata este artigo não exce·
derá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado ao Poder
Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ouparcialmente, nas
condigães e limites fixados em lei.
§ 29 Acontribuição de que trata este artigo não se aplica o dis
posto nos arts. 153, § 59, e 154, I, da Constituição.
§ 39 O produto da arrecadação da contribuição de que trata este
artigo será destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saú
de,fara financiamento das ações e serviços de saúde.
§ 4 Acontribuição de que trata este artigo terá sua exigibilida
de subordinada ao disposto no ar!. 195, § 62, da Constituição, e
não poderá ser cobrada por prazo superior a dois anos."

Brasília, 15 de agosto de 1996.

AMEsA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: LuísEduardo, Presidente - Ronaldo
Perim, 19 Vice-Presidente-BetoMansur, 22 Vice-Presidente- Wilson Campos.
12 Secretário - Leopoldo Bessone, 29 Secretário - Benedito Domingos, 32

Secretário -João Henrique, 42 Secretário.

AMESA DO SENADO FEDERAL: José Sarney, Presidente - Teotonio Vilela
Filho, 12 Vice-Presidente - Júlio Campos, 22 Vice-Presidente - Odacir Soa
res, 12 Secretário - Renan Calheiros, 22 Secretário - Ernandes Amorim, 42

Secretário - Eduardo Suplicy, Suplente de ~ecretário.

LEI N° 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

INSTITUI A CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 18 - O produto da arrecadação da contribuição de que trata
esta Lei será destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde,
para financiamento das' ações e serviços de saúde, sendo que sua
entrega obedecerá aos prazos e condições estabelecidos para as
transferências de que trata o art. 159 da Constituição Federal.

Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos arrecadados
com a aplicação desta Lei em pagamento de serviços prestados pela
instituições hospitalares com finalidade lucrativa.

Art. 20 - A contribuição incidirá sobre os fatos geradores
verificados no período de tempo correspondente a treze meses,
contados após decorridos noventa dias da data da publicação desta
Lei, quando passará a ser exigida.

PROJETO DE LEI N° 3.720, DE 1997
(Do Sr. José Carlos Lacerda)

Outorga competência à União para insti- I

tuir contribuição provisória sobre movi- ,Autoriza os integrantes das polícias civil e militar a exercerem
mentação ou transmissão de valores e de 'atividades remuneradas, de caráter não permanente, para pessoas
créditos e direitos de naturezajinanceira. 'jurídicas de direito privado ou ,para pessoas físicas.
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(APENS~-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.00B, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Ficam autorizados os integrantes das polícias civis e

militares estaduais a exercerem, cumulativamente com o exercícío do seu cargo,

atividades remuneradas, de caráter não permanente, para pessoas jurídicas de

direito privado ou para pessoas físicas.

Art. 2° A acumulação permitida, a que se refere o artigo

anterior, deverá obedecer às restrições previstas no art. 117, incisos X e XVlJI, da

Lei 8.112, de Ii de dezembro de 1990, no caso dos policiais civis, e no art. 22, do

Decreto-Lei 667, de 2 de julho de 1969, no caso dos policiais militares,

obedecida, por estes últimos, ainda, a restrição decorrente da necessidade de

compatibilidade com o horário de trabalho.

Art. 3 o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as dispOSIções em contrário.

JUSTIFICATIVA

As recentes manifestações paredistas dos órgãos de

segurança pública, em diversas unidades da Federação, trouxeram á tona os

graves problemas salariais pelos quais passam as nossas polícias.

A incapacidade dos Governos estaduais em garantir uma

remuneração condigna para pessoas que, diariamente, arriscam suas vidas em

defesa do patrimônio público e privado e da incolumidade física dos cidadãos tem

levado esses funcionários especializados a uma situação constrangedora e que é

merecedora de nossa atenção.

Como temos ciência das difículdades financeiras que

enfrentam os Estados brasileiros e a sua incapacidade orçamentária de promover

aumentos salariais para essa categoria de funcionários, estamos apresentando o

presente projeto de lei que visa a tomar legal o exercício pelo policial de outra

atividade remunerada, obedecidas as vedações previstas na legislação em vigor.

Com isso, pretendemos reduzir as dificuldades econômicas dos policiais ao

mesmo tempo em que evita lOS que eles se dediquem de forma irregular a uma

atividade paralela - os chamados "bicos". A legalização de uma situação de fato,

hoje existente, traz em si o beneficio de facilitar a fiscalização pela direção 'dos

órgãos policiais e de evitar que os policiais, por estarem praticando uma atividade

irregular. acabem prestando serviços para a criminalidade.

Em face da importância da matéria, espero contar com o

apoio dos meus Pares para a aprovação deste projeto de lei.

Salada Comissão, em 14 de outubrode 1997.

\
t!JJI -~ -~'...

Deputado JosfL'arlos Lacerda

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

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEM~RO DE 1990

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃe;>,

DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚ
BLICAS FEDERAIS.

.................................~ .

TÍTULO IV
Do Regime Disciplinar

CAPÍTULO 11
Das Proibições

Art, I 17 - Ao servidor é proibido:

x-participar de gerência ou administração de empresa privada,
de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de

acionista, cotista ou comanditário;

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompativeis
com o exercício do cargo ou função e c0!TI o horário de trabalho.

DECRETO-LEI N° 667, DE 02 I:!E JULHO DE 1969

REORGANIZA AS POLÍCIAS MILITARES E
OS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES
DOS ESTADOS, DOS TERRITÓRIOS E DO
DISTRITO FEDERAL, E,DÁ OUTRAS PRO
VIDÊNCIAS.

CAPÍTULO VII
Prescrições Diversas

Art. 22 - Ao pessoal das Polícias Militares, em serviço ativo, é
vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de
qualquer n\ltureza ou nelas exercer função ou emprego remunerados.

PROJETO DE LEI N!! 3.722, DE 1997
(Da S~Marisa Serrano)

Altera o inciso IV do art. 42 da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que lI estabelece as dir~trizes e bases da educaçao
nacional "..

(AS COMISSOES DE EDUCAÇXO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇXO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' O item IV do art. 4' da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.4° ..
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IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às
crianças de zero a seis anos de idade, mediante, inclusive,
programa suplementar de alimentação."

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

Art.1' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o programa nacional de merenda escolar instituido no Brasil, em

1955, através do Decreto n' 37.106, ~xplícitava como seus objetivos "a melhoria das
condições nutricionais (! da capacidade de aprendizagem e conseqilen/e redução dos

índices de absenteísmo, repetência e evasão escolar, a melhoria dos hábitos alimentares
dos escolares e das condições de ingresso às escolas, através da proteção aos
pré-escolares. "

Ao longo das quatro décadas de sua execução O Programa nunca

foi interrompido e jamais alterou, significativamente, seus objetivos e sua clientela, apesar

das diversas crises que enfrentou. Assim, dados do Ministério da Educação e do Desporto

indicam o atendimento anual à cerca de 30 milhões de alunos da educação infantil e do

ensino fundamental, nos últimos anos.

,.' _/ Apesár de voltada tambêm para a "proteção aos pré-escolares", a

alimentação escolar foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação NacionaIlLOB
como um programa suplementar destinado apenas ao ensino fundamental (art. 4', VIII),

repetindo o disposto no art. 208, VII da Constituição Federal. No caso, desconsiderou

outros dispositivos constitucionais que acolheriam a inclusão da educação infantil como

beneficiária do Programa. dando margem a equivocadas interpretações de administradores

públicos no sentido da não-obrigatoriedade de atendimento às crianças pequenas.

Se, de acõrdo com nossa Carta. Magna, a "educação. é direito de

todos e dever do Esrado e da família..." (art. 205), se deve ser ministrada com base no

princípio da "igualdade de condições para a acesso e permànência na escola" (art. 206),

se é dever do Estado "o atendimento e~ creche e pré-escola às crianças de zero a seis

anos de idade" (art. 208, IV), se "são direitas dos trabalhadores urbanos e rurais: :..
assistência gratuita aosfilhos e dependentes desde o nascimento a/é seis anos de idade ein

creches epré-escolas" (art. 7', XXV), nada mais pertinente que incluir a educação infantil,

na LDB, como destinatária dos beneficios da alimentação escolar.

Uma inclusão que não causará grande impacto no or~amento ·da

merenda escolar já disponível para a totalidade das escolas fundamentais públic..-do Pais,
mas que terá o objetivo de evitar o retrocesso dos municípios que aventam a possibilidade

de excluir, do Programa, as crianças com menos de sete anos, face à lacuna da LDB..,

A alimentação escolar é relevante para a permanência da criança

na escola, é um suplemento nutricional indispensável à maioria da população infantil

brasileira que enfrenta dificuldade~ com o trabalho escolar, ocasionadas pela "fome do

dia" e por graves problemas de desnutrição. Mas, acima de tudo, é um direito da criançade

ser atendida em sua necessidade fisiológica de se alimentar.
Sem a pretensão de que a alimentação escolar reverta os

assustadores índices da desnutrição do Pais· 67% da população com déficit alimentar e

18,4% dos menores de 5 anos com desnutrição global -, identificados, em 1989, pela

Pesquisa Nacional sobre Saúde e Desnutrição do Instituto Brasileiro de GeografUl e

Estatística. acredito que a refeição diária na escola é essencial ao desenvolvimento fisico,

social e intelectual da criança, e uma questão de exercício de cidadania.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres Parlamentares para.a
aprovação desté projeto de lei.

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO II
Dos Direitos Sociais

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

xxv - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nas
cimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas;

TíTULOVUI
Da Ordem Social

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO l-Da Educação

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da fa
mília, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno .desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e. sua qualificação para o trabalho.
•••••••••••••••••••••••••••.••• J•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios: I - igualdade de condições para o acesso e pennanência na
escola;

11 - liberdade de aIJrender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensameno, a arte e o saber;

111 - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais'
V - valoriz!lção dos profissionais do ensino, garantido, na fo~a

da lei, planos de carreira para p magistério públi~o, com piso salarial
profissional e in~esso exclusiv~mente por concurso público de provas
e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições
mantidas pela l.Inião; ,

VI - gestão;democrática do ensino público, na fonna da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.

Sala das Sessões, em J'í de vui de 1997

Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:

~iVk","v-
Deputada MARISA SERRANO

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a
seis anos de idade;
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Brasília, 11 de janeiro de 1991; 1700 da Independência e 1030
da República.

o PRESIDEIl'rE DA BE1'OBLICA, no uso da atribuição que lhe con
fere o art. 84, inciao IV, da Constituição,

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BA
SES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULom
Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 4° - O dever do Estado com educação escolar pública será
efetivado mediante a garantiá de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuitO, inclusive para os
que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensi
rio médio;

III - atendimento educacional' especializado gratuito aos educan
dos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de
ensino;

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de
zero a seis anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da
criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI • oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando;

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos,
com características e modalidades adequadas às sUaS necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condi
ções de acesso e permanência na estola:;

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público,
por meio de programas s~plementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúd~;

IX - padrões mínimos de qualidad~ de .ensiilO, definidos como a
variedade e quantidade minimas,. por alul].o, de insumos indispensá
veis ao desenvolvimento do processo <te ensino-aprendizagem.
...........................................u ~ .

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

DECRETO N.· 37.106 -' DE ~1 DE
MARÇO llE 1955

7nstitui a Campanha de Merenda Es
colar.

O ?residente da República, Usando

das atribtlicõpr que lhe confere, o art.
87, iteL ._, da Constituição, decreta.:

Art. 1.0 Il: institulda, na DIvisão dI}'
Educaç::'o Extra-Escolar :lo De;larta-
memo .Nacional de Educação, do Mi
nistério da Educação e Cultura, a
Campanha de lI":erenda Escolar,.
Art. 2.° Cabe à. Campal;lha dEI Me

renda Escolar, dando cumpl'lmento ao
que dispõe o item 3.°,\ .alínea ti, do
art. 2.° do Regimento aprovado pelo
Decreto n.O 34.078, de ô' de outubra
de 1953:

o) incentivar, por todos os meiós a.
seu alcance, os empreendimentos pú
blicos ou particulares que se destinam
a proporcionar ou fàcilitar' a alimen
taçf:o do escolar, dando-llJ,e assistêrt
cia técnica e fina.nceirr.: .

Anexo.

ção.

b>, estudar e adotar providência::.
destmlldas à melhoria do valor nutri
tivo da merenda escolar e ao bara
teamento dos produtos alimentares
destinados a seu preparo; ,

,o) pl'omover medidas para aquisição
desses produtos nas fontes prOduto
ras ou mediante convênios com enti
dades Internacionais, Inclusive obter
facilidades cambiais e de trans;lOrtes
par~ sua cessão a preços mais a.ces':
sivels.

Art. 3.° A ação da campanha se es
tende a todo território e será reali
zada, ou diretamente através da cria
ção de cantinas escolares, oU mediante
convênios a serem firmados com en
tIdades públicas ou partlculal-es.

Art. 4.° Os encargos da Campanhll.
serão atendidos com os recursos 01'
çamentãrlos específicos.

Art. 5.° O Ministro da Educação e
Cultura baixará as instruções neces
sárias à. organização e execução da.
Campanha.

Art. 6.° tste decreto entrará em Ti
gOl' na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 31 de março de
1955; 134.° da Independência e 67.' da.
RepÚblica.

JoÃo CAFÉ FILHO

Ccmdido Mota Fillw.
Decreto nO 99.999, de 11 de janeiro de 1991.

Revoga os Decretos quI! menciona.

DECRE'rA:

Art. 10 Declaram-se revoqados 98 Decretos relacionados no

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

AIIEXO
9, de 21 de novemuro de 1889;

10, de 21 de novembro de 1889;
27-B, de 3D de noveabro de 1889;
27-C, de 3D de novembro da 1889;
30, de ;) de dezembro da 1889:
42-B, de 6 de dezembro de 1889;
55, de 14 de dezembro de 1889;
57, de 14 de dezembro de 1889;
70, de 19 de dezembro de 1889:
86, de 24 dedezeabro de 1889;
99-1., de 27 de dezeabro de 1889;

100-1.; de 28 de dezelllbro de 1889;
, .

37.050; de 17 de março de 1955;
37.052, de 18 de março de 1~5~:

37.054, de 18 de março de 1955:
37.055, de 18 de março de 1955;
37.056, de 18 de março de 1955:
37.106, de 31 de março de 1955:
37.110, de 31 de março de 1955:
37.130, de 4 de abril de 1955:
37.137; de 5 de abril de 1955:
37.173, de 14 de abril de 1955;
37.174, de 14 de abril de 19~5:

37.177, de 15 de abril de ]955:
37.181, de 15 de abril de 1955;
37.182, de 15 de abril de 1955;
37.183, de 15 de abril de 1955;
37.184, de 15 de abril de 1955:
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PROJETO DE LEI N2 3.723, DE 1997
( Do Sr. Haroldo Sabóia)

Institui o P~og~ama de Renda Mínima pa~a as t~abalhado~as ~~ais
dedicadas à ext~açao artesanal do 61eo, castanha e out~os
produtos do babaçu ("queb~adei~as de coco"), em ~egime de
economia familiar.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FlIMíLIA; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAQ E SERVIÇO POBLICO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART ,
54); E DE CONSTITUIÇlO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART, 54) - ART,
24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art 1', É instituído o Programa de Renda Mínima a trabalhadoras
rurais dedicadas à extração artesanal do óleo e castaJiba do babaçu, denominadas
uquebradeiras de coco".

Art 2'. O programa de que trata esta Lei compreende a conce~ de
um beneficio de prestação continuada, no valor de um salário mínimo.

Art 3', Para os efeitos desta Lei selá considerada "quebradeira de
coco" a trabalhadora rural que exerce a atividade de extração do óleo, castanha e
outros produtos do babaçu, individualmente ou em regime de economia familiar,
com ou sem auxílio eventual de terceiros.

Art 4', Falá jus ao recebimento do benefi,cio as trabalhadora
"quebradeira de coco", maior de idade nos termos da lei civil, cuja renda seja
inferior a I (um) salário mínimo. -

Art. 5'. Não podem receber o beneficio de complementação de renda.l}·
tr:lbalhadora que esteja em gozo de qualquer beneficio previdenciário de prestação
continuada, previsto no Regulamento dos Beneficios da Previdência Social - RBPS,
e;xcetuados o auxílio-acidente, o salário maternidade, ou outros beneficios
considerados acumulàveis pelo RBPS, quando a trabalhadora for segurada.

Parál:rafo ÚniCo. A trabalhadora que estiver em goW do beneficio
instituído por esta Lei, não poderà beneficiar-se de outros programas de renda
mínima.

Art. 6°, A trabalhadora que atenda aos requisitos para a concessão do
beneficio deverão cadastrar-se no respectivo sindicato rural ou associação

profissional regularmente constituida, onde declararão, sob as penas da lei, a sua
renda.

Art 7°, Sem excluida do Programa de Renda Mínima a trabalbadoras
rurais "quebradeiras de coco", pelo prazo de cinco anos, ou definitivamente, se
reincidente, a beneficiária que prestar declaração falsa, ou que usar de qualquer
outro meio i1icito para obtenção do beneficio, sem prejuízo das sanções penais em
que incorrer.

§ to, A participante do Programf!. de Renda Mínima que gozar
ilicitamente do lleneficio selá obrigada a efetuar o ressarcimento integra! da
importância recebida, corrigida monetariamente.

§ 2°. Ao servidor público ou agente de entidade conveniada que
concorrer para o ilícito previsto neste artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração
falsa em documento que deva produzir efeito perante o Programa, aplica-se, além das
sanções penais e administrativas cabíveis, multa de valor correspondente a 200"10
(duzentos por cento) do montante dos rendimentos ilegalmente pagos, corrigidos
monetariamente.

Art 8'. Os sindicatos e associações profissionais, referidos no ar!. 4°,
deverão firmar convênio com o Mínistério do Trabalho, através do órgão próprio,
onde requerelá a concessão do beneficio para as trabalbadoras "que~radeiras de
coco" cadastradas nos termos desta Lei, prestando todas as informações
determinadas em regulamento.

Art. 9°, O Pro~ de Renda Minima para trabalhadoras rurais
"quebradeiras de coco" sem mantido com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador-FAT.

Parágrafo Único. Q pagamento do beneficio sem feito diretamente na
rede bancária, conforme normas a serem definidas pelos gestores do FAT.

Àrt. 10°. Os beneficios deste Programa serão concedidos a cada
trabalhadora «quebradeira de coco" por tempo indetermínado, devendo a
beneficiária, apresentar anualmente nova dec!ahlção de renda, sob pena de
suspensão do pagamento do beneficio.

Art 11°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo
ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) di!!S.

Art 12°. Revogam-se as dis!>"sições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Quebradeiras de coco são trabalhadora1; rurais que extraem em regime
de economia o óleo, a castanha e outros produtos do coco babaçu.

Em reg;5es extremamente pobres dos estados do Maranhão, Piau~.

Parâ, Tocantins e Goiàs, milhares de famílias sobrevivem quase que exclusivamente
desta atividade.

É uma atividade essencialmente extrativista, qUll,depende da existência
dôs babaçuais, infeli2Il1ente ameaçados pela exploração :irracional e predatória da
terra, pela transformação criminosa de extensas àreas, cobe~ pelas palmeiras do
babaçu em pasto ou em área de monocultura

A despeito de ser uma ativid~de ecologicamente correta e de profundas
raízes culturais nas regiões onde é pratic* o extrativismo do babaçu gaIli!lte uma
renda infima as mulheres que a ela se dedicam. Entretanto, tais regiões não óferecem
outras alternativas de renda às "quebradeiras de coco", que com seu labor. futigante
garantem o miselável sustento de suas familias. .

É uma atividade ancestral, passada de geração a geração, 'Jm\ticada
apenas por mulheres, apesar de ser um trab~ho que exige enorme esforço fisico;

Por outro lado, não há qualquer política pública no sentidq de,
desenvolver a industria do babaçu, Entretanto, ninguém ignora o enorme po~encial

desta palmeira, como fonte de matéria prima para os mais variados produtos.

Urge que se promova ·tIão aP.!lnas uma política de incentivo ao
aproveitamento industrial do babaçu, nlas uinh politica que garanta a inserção das
milhares de uquebradeiras de coco" no processo de desenvolvjpJento econômico da
região, dentro de uma perspectiva de preservação ambiental.

Todavia, não podemos ficar de braços cruzados aguardand<;\ ,que o
Executivo tome íniciativas no campo social. Principalmente quanto' a uma
redistribuição de renda, que aponte para a superação do quadro de fome .e miséria
que existe em nosso Pais, particularmente no campo. • r-n '

A proposta de um Programa de Renda Mínima para as trabalbadoras
"quebradeiras de coco", é uma resposta díreta e imediata a um problema que exige
soluções urgentes.

Garantir uma renda míníma a essas mulheres heróicas, que retiram o
sustento de suas familias como quem "tira leite de pedra", é uma questão de justiça e
de reconhecimento por seu valor como mulher trabalhadora e por sua atividade,
essencialmente preservacionista.

E mais, é garantir a milhares 'le crianças, filhos e filhas das
"quebradeiras de coco", os meios necessários para que tenha uma alimentação
adequada e alguma perspectiva de futuro.

Em sintese, este Projeto se soma a outras iniciativas que tramitam nesta
casa e que buscam enfrentar diretamente o problema da miséria e da péssima
distribuição de renda que existe no Brasil.

Sala de Sessões, em IS de.outubro de 1997

:f{eu-.Q,J;. '- ~~ .......'-
Deputado Haroldo Sabóia
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PROJETO DE LEI N2 3.724, DE 1997
(Do Sr.Paulo Paim)

Dispõe sobre a aplicação de recursos provenientes da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 3.608, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I° O produto da arrecadação da Contribuição

Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Namreza Financeira, instituida pela Lei n° 9.311, de 24 de outubro
de 1996, e destinado ao Fundo Nacional de Saúde, será aplicado
integralmente no financiamento das ações e serviços de saúde prestados no

território do Municipio onde ocorreu a arrecadação.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Após longa discussão. o Congresso Nacional aprovou a
Emenda Constitucional na 12. de 1996. que "outorga competência à União

para instituir comribuição provlsóna sobre movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza linancelra"

O próprio texto da Emenda Constitucional estipulou que
o produto da arrecadação dessa contribuição seria integralmente destinado ao
Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde.

A Lei nO 9.311, de 24 de outubro de 1996, instituiu a

referida contribuição.

Nada mais justo que, mantida a exigência constitucional
de aplicação integral do produto da arrecadação no Fundo Nacional de Saúde.
a lei especifique dever esta aplicação ser realizada no municipio de onde
provieram os recursos financeiros arrecadados.

Por esse motivo, e atendendo ao clamor público em tomo
de maior transparência na aplicação da CPMF, estou apresentando perante o
Congresso Nacional o presente Projeto de Lei.

Considerando que a proposição visa ao aperfeiçoamento
da legislação relativa à CPMF, estou certo de que contará com o apoio dos

senhores parlamentares.

Sala das Sessões, em 1e:Ie 1 o de I 997 .

LEGISLAÇÃO CITADA E ANEXADA PELA
COORDENDAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 12

OUTORGA COMPETÊNCIA À UNIÃo,
PARA INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRiA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDIíroS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA

~s Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
pr-omulgam,llos termos do § 3° do artigo 60 da Constituição Federal, a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Artigo Único. Fica incluído o artigo 74 no Ato das Disposições
C~nstitucionajs Transitórias, com'a seguinte redação:

"Art. 74. .A União poderá instituir contribuição
provisória sobre iAovimentação ou transmissão de
valores e de créditos. e direitos de natureza financeira.
§ I° A alíquota da contribuição de que trata este artigo
não excederá a vinte e cinco centésimos por cento,
fàcultado ao Poder Executivo reduzi-Ia ou restabelecê-Ia,
total ou parcialmente,.nas condições e limites fixados em

.lei.
.§ 2° À contribuição de que trata este artigo não se aplica
o disposto nos artigos 153, § 5°, e 154, 1, da
ConstituIção.
§ 3° O produto da arrecadação àa contribuição de que
trata este artigo será destinado integralmente ao Fundo
NaCional de Saúd~, para financiamento das ações e
serviços de saúde.
§ 4° A' contribuição de que trata este artigo terá sua
exigibilidade subordinada ao disposto no artigo 195, §

6°, da Constituição'-' e não poderá ser cobrada por prazo
superi?r a dois anos."

Mesa da Câmara dos Deputados
Luís Eduando - Presidente.
Ronaldo Perim - 1° Vice-Presidente.
Beto Mansur - 2° Vice-Presidente.
Wilson Campos - 1° Secretário.
Leopoldo Bessone - 2° Secretário.
Benedíto Domingos - 3° Secretário.
João Henrique - 4° Secretário.
Mesa do Senado Federal
José Sarney - Presidente.
Teotonio Vilela Filho - 1° Vice-Presidente.
Júlio Campos - 2° Vice-Presidente.
Odacir Soares - 1° Secretário.
Renan Calheiros - 2° Secretário.
Ernandes Amorim - 4° Secretário.
Eduardo Suplicy - Suplente de Secretário.

~EI 9.311 DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

INSTITUI A CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
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FINANCEIRA - CPMF, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art.. 1° - É instituída a Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira - CPMF.

Parágrafo único. C;onsidera-se movimentação ou tra~smissão de
valores e de créditos e direitos de natureza financeIra qualquer
operação liquidada ou lançamento realizado pelas ent~dades referidas
no art. 2°, que representem circulação escriturai ou fiSlca de moeda, e
de que resulte ou não transferência da tjtp.laridade dos mesmos
valores, créditos e direitos.

Art. 2° - O fato gerador da contribuição é: .
I - o lançamento a débito, por instituição finánceira, em contas

correntes de depósito, em contas correntes de empréstimo, em contas
de depósito de poupanç~; de depósito judicial e de depósitos em
consignação de pagamento de que tratam ~s pará~fos do art. 8~ da
Lei n. 5.&69, de 11 de janeiro de 1973, mtroduzldos pelo art. 1 da
Lei n. 8.951, de 13 de dezembro de 1994, junto a ela mantidas;

II - o lançamento a crédito, por instituição financeira, em contas
correntes que apresentem saldo negativo, até o limite de valor de
redução do saldo devedor;

'IlI - a liquidação ou pagamento, por instituição financeira: de
quaisquer créditos, direitos ou valores; por conta e or~;~ de terceIros,
que não tenham sido creditados;em nome do beneficIano, nas contas
referidas nos incisos anteriores; .

. . ......................." ~ .
..................................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 3.727, DE 1997
( Do Sr. 'Yigbé'r.to Tartuce')

Acrescenta parágrafo ao art. 57 'da Lei n2 6.015, de 31 :e
dezembro de 1973 - Lei de Regi~tros Públicos, dispondo SVuce
mud~ça de nome no caso em que ~Bpecifica.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2'70, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. J" O artigo 57 da 1.0,'6.015. de 31 de dezembro de

1Q73. passa a vigorar acrescido do scgumte parâgrato T'

"Art 57

*7(.'1 Em caso de mudança de 5e'\o. mediante círurgl3
-sera pcrmltlda u troca I.:k nome por 71~n1enç:,1."

.\n.2(\ ,Esta lei ~ntra em \Igor no. data de sua publicação.

Art. 31
' Re\'ogam-se as dlsl1o!:oições r..;tn comrario.

.JllSTIFlC\(,\O

':0<; C3:"O$ d.: !rnn~c"lln!id~ldl.'. ~m que /1aln m:ce5~ldad~ Je drurglt

parn ddlmção do ~e'\n. de acordo com os pendores do paclL:nte. hó mister que. uma \'Ci

l~ltc c":otu. " uucrc:.saúll 'll..:nha (.) Jm:nll d~ nwtÍar II propno nome:. <.1Jt::qu3ndn-n a ao\ a

realidade em tJu~ \ 1\ ~ra

Não é possível que um individuo, tendo mudado o seu sexo para o

feminino~ por exemplo, continue a usar um nome masculino. ..'
A proposta vem ao encontro da realidade brastlelra, cUJos

hospitais estão fazendo a transmudação dos sexos nas pessoas que assim o desejarem.

Deste modo, o legislador não pode ficar a reboque dos fatos
sociais, nem da jurisprudêncía que se inícia, assim, conto com a aprovação de meus
ilustres pares nesta Cas", para este Projeto.

Sala das Sessões, em)GJe 1Ode 19<1{'

LEGISLAÇÃO CrrADA E ANEXADA PELA
COORDENDAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

LEI N° 6015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

DISPÕE SOBRE OS REGISTROS PÚBLICOS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

TÍTULorr
Do Registro Civil das Pessoas Naturais

CAPÍTULO IV
Do Nascimento

Art;. 57 - Qualquer alteração posterior de nome, somente por
exceçãu: e ,motivadamente, após audiência do Mínístério.Público, será
permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro,
arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa.

§ 1° - Poderá, também, ser averbado, nos mesmos termos, o nome
abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer
atividade profissional.

§ 2° - A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com
homem solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo
motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que, no
registro de nascimento, seja averbadu o patronímico de seu
companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de família, desde
que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado
civil de qualquer das part;es ou de ambas.

§ 30
- O juiz competente somente processará o pedido, se tiver

expressa concordância do companheiro, e se da vida em comum
houverem decorrido, no mínimo, 5 (cinco) anos ou existirem filhos da
união.

§ 4° - O pedido de averbação só terá curso, quando desquitado o
companheiro, se a ex-esposa houver sido condenada ou tiver
renunciado ao uso dos apelidos do marido, ainda que dele receba
pensão alimentícia.

§ 5° - O aditamento regulado nesta Lei será cancelado a
requerimento de uma das partes, ouvida a outra.

§ 6° - Tanto o aditamento quanto o cancelamento da averbação
previstos neste artigo serão processados em segredo de justiça.

PROJETO DE LErN~ 3.728, DE 1997
( Do Sr. Benedito Guimarães )

Cria o Dia Nacional dos Pioneiros da Aviação.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" Fica instituído o "Dia Nacional dos Pioneiros da

Aviação". a ser comemorado em todo o País. no día 13 de junho,

data do nascimento do pioneiro Júlio Cézar Ribeiro de Souza.

Art. 2° Na data a que se relbre o artigo anterior. deverão as

institUIções aeronáuticas, assim como os estabeleCimento de ensmo

público ou privado. de primeiro e scgundo gra!!~. promover eventos

de modo que se evoquem os nomes de brasileiros os quais. de algum

modo. contribuíram para tornar conhecida a competência nacional

nas atividades de domínio dos ares.

Art. 3° () Poder Executivo regulamentará a presente lei no

prazo de sessenta dias.

Art.4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

o Congresso Nacional decreta:

Art. I· Ficam as empresas fabricantes de calçados e mefatos de

couro, e as importadoras, obrigadas a identificarem, nos respectivos produtos, através de

palavras e símbolos, o material empregado na sua fabricação.
. Parágrafo único. Além de palavras, a identificação conterá,

obrigatoriamente, o percentual de cada material empregado na fabricação em cada uma das

pmes do calçado e do mefato.
Art. 2· Na identificação do material usado na fabricação do

calçado. as palavras e simbolos devem caracterizar a natureza do material empregado na

fabricação do cabedal, forro e sola, observando-se:

I - as palavras, simbolos e números são estampados ou impressos

em cor contrastante, em local próprio, de fonna visivel e legivel, em português, de modo a

facilitar a identificação pelo consumidor;

II • a identificação é aplicada na parte posterior da pamilha-forro

(palmilha interna), correspondente ao calcanhar;

III - para a sola, a identificação deve ser feita na sua face externa,

próxima 30 salto.

.-\rt. 5° Revogam-se as disposições em contrario.
§ I· O calçado cujo cabedal, forro e a palmilha interna sejam

confeccionados em couro é considerado calçado de couro.

, em 16 de outubro de 1997. § 2· Caso o forro ou '\. palmilha interna não seja de couro, o

calçado não pode ser considemdo de couro.

§ 3· A palmilha de montagem e o solado devem ser identificados

de acordo com a natureza do material empregado. .

I - couro é o produto oriundo exclusivamente de pele animal

curtida por qualquer processo, constituído essencialmente de denne;

Art. 6· Para os fins desta Lei, e de suas regulamentações. ficam

definidos os seguinles conceitos:

11 - raspa de couro é o subproduto decorrente didivisão da pele

animal correspondente ao lado camal, curtido e beneficiado;

Art. 3· Quando o calçado ou o·artefato, ou uma de suas partes, for

composto de mais de um tipo de material. as respectivaS'naturez::g devem ser identificadas

de acordo com a sua proporcionalidade.

Art. 4· Na identificação de outros mefatos, a identificação é posta

no verso destes, isto é, na sua face interna, sem preju"izo para 'á sua visibilidade.

Art. 5· A identificação dos artigos estofados é feita por meio de

etiqueta impressa. fixada na costura, em uma das faces laterais.

IV .. couro ao cromo é a pele animal submetida ao processo de
curtimento por compostos de cromo;

V - couro ao tanino natural é a pele animal submetida ao
curtimento por extratos de complexos tanicos naturais;

III • aglomemdo de couro é o subproduto obtido a partir de farelos

de couro ou aparas que lenham sofrido processo de desfibmmento, aglomemdos por meio
~ -- - ---etcUm aglutin.ante, natural ou sintético, e moldáveis; .

,JUSTIFICATIVA

;\ presente proposição objetiva resguardar uma divida de

gratidão que o Brasil tem para com os seus pIOneiros em inúmeras

atividades desenvolvidas pela Humanidade. Ficaremos. entretanto

Iimitados a tentar recuperar a imagem de alguns patrícios, esquecido~
à época de seus Ibitos. ignorados pe'la atualidade.

Quantos já ouviram làlar de vultos como Sólio César

Rib~iro de 80U7.8. ou de Augusto Severo. ou ainda. de Bártolomeu

de Gusmão. ou mesmo do Barão de Tefé como percursores na arte

de domlOlo dos ares c de aperleiçoamento das aeronaves? Por que
esse tão pouco conhecl'me t d ... n o e nossos herOls c seus inventos?
LogIcamente se deve ti pouca divulgação de seus trabalhos

Assim. se aprovado o presente proJeto. ensejaremos a que

instituições oticiais c particularcs . vinculadas ús atividades

aeronáuticas. e os estabelecimentos de ensino de I° e 2° graus possam

colaborar na recuperação da imagem daqueles que. fi época.. muito
elevaram o nome do BraSIl no conceito mundial.

Sala das sessõe em 16 de outubro de 1997

PROJETO DE LEI N! 3.729, DE 1997
(Do Sr. Osvaldo Coelho)

Dispõe sobre as condições eXlglveis para a identificaç!o do
couro e das matérias-primas sucedâneas, utilizados na confecção
de calçados e artefatos.

VI - plástico é o produto obtido pela aplicação de um revestimento
de natureza plástica sobre um suporte flexível e absorvente, e também o produto de

natureza tennoplástica, moldado por qualquer processo de injeção ou e~tnlsãO;

VII - borracha é produto natural de constituição química à base'de
isopreno, oblido pela coagulação do látex da espécie botânica Hevea Brasiliensis ou
outras:

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CO~gRCIO; DE DE~ESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇIl.O E
JUSTIÇA E DE REDAÇIl.O (ART. 54) - ART. 24, II)

VIII - elastômero é produto artificial que apresenta características
tecnológicas semelhantes ás da borracha;
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IX - mistura é a associaçilo de borracha com o elastômero. em
qualquer proporçilo, devendo ser identificado o componente presente em maior proporçilo;

X - tecido é material composto de fios ou filamentos têxteis

(urdidura e trama), qualquer que seja a sua natureza ou composição, obtido pelo processo
de tecelagem:

XI - calçado é o produto industrial de características plÓprias
destinado à proteçilo dos pés: Botas, sandálias, chinelos, tênis, tamanc'os e semelhantes

silo considerados, tecnicamente, calçados.

XII - calçado de couro é o calçado cujos cabedal e forro, se
houver, e a palmilha interna são constituídos de couro;

XIII - cabedal é a parte superior externa do calçado;

XIV - forro é o revestimento intemo do calçado, compreendendo a

parte aplicada aO'cabedal e também a parte aplicada à palmilha de montagem (p'!!milha
interna ou palmilha-forro);

XV - solado é a parte inferior do calcado (a que está em conrato
com o piso, excluido o salto):

XVI - salto é a párte inferior do calçado. na regiilo do calc••
oposta à sola, de altura .variável de acordo com o modelo do calçado, que atua na

distribuição do peso do corpo sobre os pés;

XVII - palmilha de montagem é a parte interna do calçado

destinada a permitir a montagem deste, como também a dar resistência ao entranque e ar
calcanhar;

Art. 7" É proibido o emprego. mesmo em língua estraogeíra. da
palavra "Couro" e seus derivados para identificar as matérias~primas e 3rtefatos não
constituídos de produtos de pele anímal.

Art. 8: A inobservância desta Lei é considerada prâtica abusiva.
nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. e crime contra as rel:lções

de consumo previsto no Artigo 66 do mesmo Código, e implicam na aplicação das sanções

administrati:vas e das penalidades previstas na Leí 8.078. de li de setembro de 1990, que o
instituiu, sem prejuízo de outras cominações legais.

Art. 9" O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, .
regulamentará esta Lei.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçã2:

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

JUSTIFICAÇÃO

Como estabelece o Inciso VIII.do Artigo 39 da Lei ~.078, de li de

setembro de 1990, que instituiu o Código de Defesa do Cônsumidor:é coo.;iderada prâtica

abusiva a colocação no mercado de qualquer produto em desacordo com as normas

expedidas pelas órgãos aliciais competentes e pela ABNT • Associação Brasileira de
Nonnas Técnicas. na ausência daquelas.

Desde 29 de abril de 1996 encontra·se em vigência a NBR 9236
que trata do mesmo objeto deste Projeto de Lei, isto é, obriga aos produtores de calçados e

artefatos a identificarem os materiais utilizados na fabricaçãO destes produtos.

Para dar um tratamento legal à norma voluntária da ABNT

apresento o projeto de lei, e estendo a obrigação também para as empresas importadoras

dos mesmos produtos. visando dar condição de igualdade ao produtor nacional.

Este tema não é novo na economia brasileira, sendo encontrados
registros de mais de 40 anos dando conta da preocupação dos fabricantes de couro e das

autoridades nacionais contra o uso inadequado da expressão "couro sintético".

'Nos anos recentes, com a espetacular evoluçilo tecnológica, casada

com a abertura comercial. é comum depararmos com calçados, bolsas, calças, jaquetas e

outros artigos. confeccionados com material sintético mas ofertado ao consumidor como

se fossem de couro ou, na melhor das hipóteses sem nenhuma ídentificaçilo.

Os materiais são visualmente tilo semelhantes que o consumidor é

induzido a erro e compra, como se diz no ditado popular, "gato por lebre".

Um produto feito a partir de material sintético, além de nocivo à

saúde. ao contrário do couro, que é um produto natural, ecológico, tem menor durabilidade

e deve. necessariamente, ter um custo inferior ao do produto feito de couro. O consumidor,

sem a informação adequada. fica sem saber por que dois produtos de aparcncia semelhante

têm preç~s diferentes e acaba optando pelo de menor custo que, além de ser

qualitativamente inferior, pode colocar em risco a saúde do usuârio. E o problema é grave

não só nos calçados, como também no vestuário e nos estofados. Também ocorre a

situação em que os dois produtos são vendidos pelo mesmo preço, lesando o consumidor.

o projeto visa a corrigir essa anomalia que se instala no Paist

coibindo também o uso equivocado da expressão "couro" em produtos que não silo feitos

com essa nobre matéria-prima, enquadrando fabricantes e importadores que se utilizam

desse expediente nas prâtic;" abusi.vas a que se refere o Código de Defesa do Consumidor,

bem como nos crimes que atentam contra as relações de consumo, que têm como pena

detenção de três meses a um ano e multa.

. O projeto tem como objeto principal o consumidor e a defesa de

um produto ecologicamente correto, razão pela qual solicito a meus ilustres Pares a

aprovação da iniciativa.

Saladassessões,~ml·eo~tdeI9~7~ .. _. _

..,..---' \J .._______...----

-...-/~~
Deputado OSVALDO COELHO

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

LEI N° .8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR E DÁ OUTRAS PROVI
DÊNCIAS.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO IV
D~ P.ráticas Abusivas

Art. 39 - É ve.qado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticás abusivas: .

* Afllgo, ó"capUI", com redaçao dadapefa f,ei n. 8.884, de 1/ '061/994:.

VIII '-. colocar. no mercado de consumo, qualquer produto ou
serviço em ddsàcordo com as nonnas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes ou, se Nonnas específicas não existirem, pela Associa
ção Brasilellja de Nonnas Técnicas ou outra entidade credenciada
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Nonnalização e Qualidade
Industrial - CONMETRO;
. .
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TÍTULon
Das Infrações Penais

................................................................................................................
Art..66 - Fazer afinnação falsa ou enganosa, ou omitir infonnação

relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantídade, se
gura~ça, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou
serviços:

Pena - Detenção de 3 (três) meses a I (um) ano e multa.
§ 1° - Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.
§ 2° - S.e o crime é culposo:

Pena - Detenção de I (um) a 6 (seis) meses ou multa.
................................................................................................................
................................................................................................................

PROJETO DE LEI N!! 3.730, DE 1997
( Da Sr.! Esther Grossi )

Diante do que foi exposto esperanTos contar com o apoio dos nobres Colegas
para ver aprovada a presente proposição.

Sala de Sessões, em 16 de.outubro de 1997

{.;;(JJ.JL,,, L,A\4- .

Oep. ESTHER PIL~ÁR GROS51

LEGISLAÇÃO' CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Acrescenta dispositivo ao Artigo 77 da Lei 9.394/96. TÍTULO VIII
Da Ordem Social

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

JUSTIFICATIVA

ART, 2° -Revogando-se as disposições ao contrário. esta lei entra em vigor na data de
sua publicação. ' -

Art, 1° O artigo 77 da Lei n' 9.194, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, terá adicionado um parágrafo terceiro e passará a
vigorar com a seguinte redação:

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

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

§ 5° - O ensino fundamental público terá como fonte
adicional de financiamento a contribuição social do
salário-educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei.

* § 5° com redaçã;;' dada pela Emenda Constitucional n. 14. de
12/09/1996.

SEÇÃO I
Da Educação

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

Art.212 - A União aplicará, anualmente, nunca menos
de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino .

§ 1° - A parcela da arrecadação dt: impostos transferida
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e -aos
Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios,
nãp é considerada, para efeito do cálculo previsto neste
artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2° - Para efeito do cumprimento do disposto no
"caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de
ensino federal. estadual e municipal e os recursos aplicados
na forma do Art.113.

§ 3 - A distribuição dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do - ensino

obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.
§ 4° - Os programas suplementares de alimentação e

assistência à saúde previstos no Art.20S, VII, serão
financiados com recursos provenientes de contribuições
sociais e outros recursos orçamentários.

FINANI E
DE' 'Ri' .yAO

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Parágrafo 3° - As' despesas com transporte escolar serão
compartilhadas entre o Município, o,Estado e a União ou entre
o munIcípio e os estabelecimentos de ensino privados que
eventualmente utilizarem o serviço de transporte escolar
municipal através de. convênios que garantam uma
contrapartida ao Poder Público MuniCipal, de modo a atender o
princípio estabelecido no' caput deste anigo e de acordo com o
inciso VTII. do artigo 70 desta mesma lei."

"ART. 77- Os recursos públicos serão destinados às escolas
públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias.
confessionais ou fil'\l'trópicas que:

A Constituição Federal estabelete, no àrtigo 212, o percentual de aplicação
de recursos de cada uma das esferas do Poder em manutenção e desenvolvimento do
ensino, 3á o artigo 70 da Lei 9.394/96, a Lei de Diretlizes e Bases da Educação
Nacional define os tipos de despes.. que podem ;ser considetadas como de
Itmanutençdo e desenvolvimento do ensino," incluindo nQ inciso VIII, os gastos com
transporte escolar,

, A questão do transporte escolar é de difícil "!Iuação q'!.ando se trata de
coml'artilhar as responsabilidades financeiras em educação entre a União, o Estado e
oMunicipio, pois é o Municipio, quando chega a hora de garantir o acesso de todas as
crianças às escolas, .que fica mais pressionado. Aí nao importa de quem é a
responsabilidade de promover o ensino infanti~ fundamental, médio ou superior, mas
corno os alunos chegarão nas escolas. Sabe..se que, na grande maioria das vezes, neste
pais de extensão continenta~ o único meio de, transporte disponivel para crianças
freqüentadoras do ensino público ou privado são os ônibus municipais.

Assim sendo, apesar dos parcos recursos disponí~eis pelos municipios para
fazer frente às inúmeras despesas necessárias á oferta de um ensino de qualidade, das
dificuldades provenientes dos atrasos nas transferências de fecursos por parte da união
e dos estados, são os municipios pressiol)lldos pela população na defesa do direito
público subjetivo á educação. , I

O presente projeto de lei visa garantir a observância do principio
constitucional que detennina a aplicação dos recursos públicos no ensino público e,
assim, proteger as necessidades do ensino público municipal. Para isso, propõe a
obrigatoriedade de realização de convênios entre o municipio, e as outras iustâncias do
Poder Público ou entre o municipio e os estabelecimentos de ensino privado, sempre
que houver demanda de transporte escolár municipal. por parte destes.

. (AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
(ART. 54) - ART. 24, Ir) , ,
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TÍTULO VII
Dos Recursos Financeiros

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••• u ••••••••••• ••• •••• ••••

Art. 70 Considerar-se-ão como de manutenção e
desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à
consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de
todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais
profissionais da educação;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de
instalações e equipamentos necessários ao ensino;

!lI - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
IV - levantamentos estatisticos, estudos e pesquisas - visando

precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do
ensino;

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento
dos sistemas de ensino;

VI - concessão debolsas de estudo a alunos de escolas públicas e
privadas;

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a
atender ;;;cC) disposto nos incisos deste artigo;

vm - aquisição de material didático-escolar e manutenção de
programas de transporte escolar.

Art. 77 - Os recursos públicos serão destinados às escolas
públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunifárias, confessionais
ou filantrópicas que:

I - comprovem finalidade não-Iucrativa e não distribuam
resultados, dividendos, bonjficações, participações ou -parcela de seu
patrimônio sob nenhuma fORDa ou pretexto;

II - apliquem seus excedentes financeiros em educação;
m - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola

comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no
caso de encerramento de suas atividades;

IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos.
§ 1° - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados

a bolsas ·de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os
que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de
vagas e cursos regulares de rede pública de domicílio do educando,
ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na
expansão da sua rede local.

§ 2° - As atividades universitárias de pesquisa e extensão
poderão receber apoio financeiro do Poder Público, inclusive
mediante bolsas de estudo.
••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••

.........................................................................u ·····~~·~·· .. ···········~

PROJETO DE LEI N2 3.733, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS~124196

Alte:ra. a alinea "b" do § 22 do art. 589 do Código Civil, cc..n a
redação dada pela Lei n2 6.969, de 10 de dezembro de 1981.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1· A alÚlea "b" do § 2° do art. 589 do Código Civil Brasileiro passa a
vi~orar com a seguinte redação:

"b) dois anos depois. quando se tratar de imóvel localizado em zona rural."
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" R1:vogam-se as disposições eln contrário.

Senado Federal. em 16 de outubro de 1997

Senador toniocar~~~
Presidente do sen~~~t~lães )

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA EEDERATIVA: DO BRASIL
1988

...............~ ~ ~ ~ ~.'."." ~ ~ "' .

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

··············································sEçÃõ·Viii· .
Do Processo Legislativo

···········································SUBSEÇÂ.Õ·í:IT·· .
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 sançãó ou
promulgação, se a Casa revisora o'<lprovar, ou arquivado, se " rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado voltará à' Casa
iniciadora. . ,
...~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .
.......................................................... ~ , .

CÓDIGO CIVIL

LEI N° 3.071, DE'OI DE JANEIRO DE 1916.

Código Civil.

PARTE ESPECIAL
................................~~ ~ .

LIVRon
Do Direito das Coisas

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

TÍTULO II
Da Propriedade

.......................~~ ~ ~ .

CAPÍTULorr
Da Propriedade Imóvel

.................................................................................................................
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SEçÃovr
Da Perda da Propriedade Imóvel

Art. 589 - Além das causas de extinção consideradas neste
Código, também se perde a propriedade imóvel:

r- pela alienação;
II - pela renúncia;
UI - pelo abandono;
IV - pelo perecimento do imóvel.
§ la - Nos dois primeiros casos deste artigo, os efeitos da perd&

do domínio serão subordinados à transcrição do título transmissivo, ou
do ato renunciativo, no registro do lugar do imóvel.

§ 20
- O imóvel abandonado arrecadar-se-á como bem vago e

passará ao domínio do Estado, do Território ou do Distrito Federal se
se achar nas respectivas circunscrições:

a) 10 (dez) anos depois, quando Se tratar de imóvel localizado em
zona urbana;

b) 3 (três) anos depois, quando se tratar de imóvel localizado. em
zonaruraI.

* § 2° com redação determinada pela Lei 6.969, de /O de dezembro de 1981.
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13 10 1997 (SF) PLENA,1UO (PLEN)
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13 lO 1997 ÀCÃMARA DOS DEPUTADOS COM O OFI,F Jo<~_/!'_._v.....

Oficio n° (OtS (SF)

St'nhor Primeiro~Secretário.

d C~ d Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à revisão

d
a S amdara os Deputados. nos lennos do art. 65 da Constituição Federal o Pro;eto de LeI'
o ena 0.1' 1'4 de 1996 d' ' ,

§ 20 do art 589 do C' ,.. co~s:~mte Os auto~'Tafos em anexo, que Ualtera a alínea ub" do
dezembro d~ 1981" oOlgo CIVIl, ,com a redação dada pela Lei nO 6.969. de 10 de. .

Senado 'Federal. em 1& de oUh.bro de 1997

-:r-~S) ib [LL~
SE!nador Joel de Hollanda

PrimeiZ::0.:..Secretário, em exercício

A Sim E"'<ccltSncia o Senhor
Deputado Ubiratan A!!uiar
~~;eiro-Secretorio d; Comara dos Depqrados

PROJETO DE LEI N~ 3.734, DE 199'j
( Do Senado Federal)

PLS N!! 156/96

. Alterd"os arts. 100 e 102 da Lei n2 8.112, d~ 11 de dezembro ~e
'i990.

(AS COMISSÕES DE TRA8ALHO, DE AD~INISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I" São acrescemados os parágrafos 1',1° e 3° aó art. 100 da Lei'n' 8.112,de
II de dezembro de 1990. COm as seguintes redações:

"§ Io Somente será considerado tempo de serviço público o p-imeiro afastamento
do servidor para estudos no Pais on no exterior.

§ 2° Durame os periodos de afastamento para esmdos que se seguirem ao
primeiro. o servidor fará jus à manutenção de incentivo no valor dos vencimentos~ como se
em atividnde estivesse. excluídas as vantagens permanentes fundamentadas nesses
respectivos tempos de serviço.

§ 3° Durante o periodo de afastamento de que trata o parágrafo anterior serão
;laranlÍdos aos dependentes os direitos previstos no inciso 11 do art. 18S desta Lei."

Art. 2" O inciso VII do art. 102 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação;

"VII - missão oficial no exterior, quando autorizado o afastamento~n

Art. 3" É acrescentado inciso XI ao art. 102 da Lei n' 8.112. de lIde dezembro
de 1990. com a seguinte redação: -

"XI - o primeiro periodo de afastamemo do servidor para estudo no exterior."

Art. 4" Esta Lei entr? em vigor na data de sua publicação.
Art. .sei Rev.ogam~se as disposições em contrário,

Senado Federal. em J' de outubro de 1997
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CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988 '

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

TÍTULO IV
Da Organiza,ção dos Poderes

TÍTULO VI
Da Seguridade Social do Servidor

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 185 - Os beneficios do Plano de Seguridade Social do
servidor compreendem:

Parágrafo único.' Sendo. o .projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora..

CAPÍTULO I I - quanto ao servidor:
Do Poder Legislativo a) aposentadoria;

................................................................................:............................... 'b) auxílio-natalidade;

SEÇÃO VIII c) salário-família;
Do Processo Legislativo d) licença para tratamento de saúde;

................................................................................................................ e) licença à gestante, à adotante e Iicença-paternidade;
SUBSEÇÃO UI f) licença por acidente em serviço;

DL' g) ássistência à saúde;
as eis h) garantia de condições individuais e ambientais de trabalho

................................................................................................................ satisfatórias. .

Art. 65 - O projeto de leí aprovado por uma Casa será revisto pela ll- qua~to ~o ~e?endente: .'
outra, em ~m só turno de d.iscussão e votaç,~o, e enviado à sanção ou a) pen~~o vltahcl~ e temporana;
promulgaçao. se a Casa revisora o aprovar, 'ou arquivado, se o rejeitar. b) aux~l~o-funera!,

. c) auxI!lO-reclusao;
d) assistência à saúde.

§ 10 - As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas
...................................;............................................................................. pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculadas os
................................................................................................................ servidores, observado o disposto nos artigos 189 e 224.

LEI N° 8.112~ DE il DE .DEZEMBRO DE 1990 § 20
- O recebimento indevido de beneficios havidos por fraude,

joIo ou má-fé, implicará devolução ao erário do total auferido, sem
DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS Jrejuízo da ação penal cabível.
SERVIDORES PúBLICOS CIVIS DA ..
UNIÃo, DAS AUrARQUIAS E DAS .
FUNDAÇÕES PúBLICAS FEDE·RAIS. S I N O P S E

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

TÍTULO III
Dos Direitos e Vantagens

................................................................................................................
CAPÍTULO VII

Do Tempo de Seryiço

Art. 100 - É contado para todos os efeitos o tempo de serviço
público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas.

Art. 102 - Além das ausências ao serviço previstas no art.97, são
considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude
de:

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o
afa~tamento, conforme dispuser o regulamento;

* InCISO VII com redação dada pela Medida ProvISória Il. I.5~3-12. de 26 09 1997 •

* O texto deste inciso dizia:
"VII - missão ou estudo no exterior. quando autorizado o

afastamento;" -

XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o
Brasil participe ou com o qual coopere.

* InCISO acrescido pela Medida Provisória Il. 1.573-12 de 26/09, 1997.

IDENI1FICA' . '.0
NUMERO NA ORIGEM' PLS 00156 1996 PROJETO DE LEI (Sf)
0RGÃO DE ORIGEM, SENADO FEDERAL 10 071996
SENADO' PLS 001561996

AUTOR SENADOR: JULIO CAMPOS PFL MT
EMENTA ALlERAOS ARTS. 100 E 102 DA LEI 8112. DE li DE DEZE.'\1I3RODE 1990.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
13 10 1997 (Sf) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 14 !O PAG 21792 E 21793. •

ENCAMINHADO A
: (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 13 !O 1997

TRAMITAÇÃO
!O 07 1996 (SF) PLENARlO (PLEN)

LEITURA.
10 0719% (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CCl (DECISÃO TERMlNATIVAl. ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. AroS PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS. A PARTIR DE OI DE AGOSTO
DE 1996.
DSF li 07 PAG 11798.

13 08 19% (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENrAÇÃO DE EMENDAS.

1308 1996 (SF) COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RELATOR SEN GUILHERME PALMEIRA.

1304 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERJA EM CONDiÇÕES DE
SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

10 09 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])
ANEXADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO DA MATERIA.

1609 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMlSSÓES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

1609 1997 (SF) SUBSEC. CCORD. LEGISLATIVA (SFl (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 16 DE SETEMBRO DE 1997

16091997 (SF) SUBSEC. CCORD. LEGISLATIVA (Sf) (SSCLS)
ANEXADA LEGISLAÇÃO CrrADA. CONFORME FOLHAS 13 E 14.

OI 101997 (SFl PLENARlO (PLEN)
LEITURA PARECER 543 - CCl.
DSF0210 PAG20570 A 20572.
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OI lO 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LElTIJRA OF,,~I6:'Dó PRESIDENI'E DA CCI. COMUNICANDO A
APIt0VAÇi10 Dó PROJETO EM REUNIÃo DE 10 DE SETEMBRO DE
-1~97. SENDO ABERTO O PRAZO DE OS (CINCO) DIAS UfEIS PARA
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO. FOR UM DEClMO DA COMPOSIÇÃO DA .
CASA. PARA QUE A MATERIA SEJA APRECIADA PELO PLENARIO.
DSF0210P~G20S97E20S98.

02 lO 1997 (SF) SUBsl;c. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: 03 lO A 09 10 97;

10 lO 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
~l. AS FLS. 16. TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM.

lJ lO 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGIMENTO INTERNO. /

13 10 1997 À cÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OFiSF W...f.9..?'. .. 9?

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃOvrn
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃom
Das Leis

Ofício n! 1.076 ( SF )

Senhor Pri~;iro-Secretário.
Art. 6S - 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
EncamInho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à revisão I - . . d \ ' 'ta

da Câmara dos Deputados nos termos do art 65 da C tI'tI' - F d I P' d L' promu gaçao, se a Casa reVIsora o aprovar, ou arquiva o, se o reJel r,
. . ons uçao e era. o roJeto e el '.i: •. S d . d d oltará· C

do Senado nO 156. de 1996. constrinte dos autógrafos em anexo. que "altera os arts. 100 e Paragrcyo, umco. en O O projeto emen a o, v a asa
102 da Lei nO 8.112. de 11 de dezembro de 1990". iniciadora.

\...................................................................................................................
Senado Federal. em 1(. de outubro de 1997

Senador Joel de Hollanda
PrimeirO-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
DeplIlado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N! 3.735, DE 1997
( Do S~nado Federal )

. PLS No! 55197
ACl'escentil- dispósitivos ao art. 22 da Lei n2 8.666, de 21 de
junho de 1993.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇll.O E.SERVIÇO PUBLICO; E
DE CONSTITUIÇ~ E JUSTIÇA E DE REDAÇll.O (ART. 54) - ART. 24, II)

O Congn'.sso Nacional decreta:

Art. 1· Acrescente-se ao' ar!. 2° da Lei nO 8.666. de 21 de jUnho de 1993, os
seguintes dispositivos. renwnerando-se o seu atual parágrafo único para § 3°.

"§ l° As obras e seniços ,de engenharia custeados pela União serão
objeto de execução direta sempre que, na região, operem.Batalhões de
Engenharia e -Constru9ão. e Batalhões Ferroviários do Ministério do

,,ElCército capacitados a executá-los, vedada a subcontratação. :'
§ 2° O Ministério do Exército será previamente consultado 'sobre a

viabilidade da execução prevista "no parágrafo anterior. admitindo-se a
realização de licitação para execução indireta somente na hipótese de
resposta negativa. oficialmente encaminhada ao órgão gestor respectivo."

Senado Federa\, em /(. de outubro de 1997

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEl)ERATIVA DO BRASIL
'1988

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

LEI N° 8.666, DE21 DE JUNHO DE 1993

REGULAMENTA O ART. 37, INCISO XXI,
DA CONSTITIJIÇÃO FEDERAL, INSTITUI
NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRA
TOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPíTULO I
Das Disposições Gerais

.SEÇÃO I
Dos Princlpios

................................................................................................................
Art. 2° - As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,

--'ienações, concessões, permissões e locações da Administração PÚ
blica, quando contratadas com tercérros, serão necessariamente, prece
didas de licitação, ressalvad~ as hipóteses previstas ne~ta Léi.

Parágrafo único. Pára os iins desta Lei, considera-se contrato
'todo e qualquer ajuste entre órgãos, ou entidades da Administração
Pública e particulares, em que haja. úm acordo de vontades para a for:'
mação de vinculo e a estipulação de obrigações reciprocas; seja qual
for a denominação utilizada. :
.................................................................................................................
........................................................" .

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NlJM!'R0 NA ORlGEM: PLS 000S5 1997 PROJETO DE LEI (SF)
ORGAO DE ORlGEM: : SENADO FEDERAL 0704 1997
SENADO: PLS OOOS5 1997

AUTOR SENADOR: PEDRO SlMON PMDB RS
EMENTA ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO ARTIGO SEGUNDO DA LEI 8666. DE 21 DE

JUNHO DE 1993.

DESPACHO INICIAL
(SF) COM CONS1TI1JJÇÃO E JUSTIÇA (CCi)

ULTlMAAÇÃO
RMCD REMETlDOACAMARADOSDEl'UTADOS
13 lO 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 14 10 PAG 21792 E 21793.

ENCMIlNI1ADO A
. (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM: 13 10 1997

TRAMITAÇÃO
07 04 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM lO (DEZ) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRlCADAS.

0704 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA.

0704 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A Cc] (DECISÃO TERMINATIVA). ONDE PODERA RECEBER .
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EMENDAS. APOS SUA PÜBLICAÇÃÕ E DISTRlBUIÇÃO EMÀVULSOS,
PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF 08 04 PAG 7314 A 7318.

17041997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCn
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

1704 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCn
_ RELATOR SEN ROBERTO FREIRE.

1905 f997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCn
DEVOLVIDA PELO RELATOR ESTANDO A MATERlj>. EM CONDIÇÕES
DE SER INCLUIDA NA PAUTi\ DE REUNItl-0 DA COMISSÃO.

10 09 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇAO E JUSTIçA: (CCn
ANEXADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO DA MATERIA.

1509 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 1997.

1609 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES,PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

16091997 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1997.

16091997 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXADO LEGISLAÇÃO CITADA, CONFORME FOLHA 17.

19091997 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF)"(SSCLS)
ANEXEI FOLHAS 18 E 19, REQUERIMENTO J?O SEN PEDRO SIMON,
SOLICITANDO A JUNTADA DE EXPEDIENTE DO GENERAL DE
EXERCITO ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS. CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E COMUNICAÇÕES DO EXERCITO.

24091997 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO SACP, PARA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DO
PARECER.

24091997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CCJ. PARA RETIFICAÇÃO NA FOLHA DO PARECER.

2409 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES'
ENCAMINHADO A SSCLS. COM A RETIFICAÇÃO F.ElTA PELA CCJ.

25091997 (SF) SUBSEC. COORp. LEGISLATIVA (SF) (SSC~S)
RECEBIDO NESTE ORGAO. EM 25 DE SETEMBRO DE 1997.

01 10 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 550 - CCJ.
DSF 02 10 PAG 20587 A 20589.

01 10 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA OF. 213. DO PRESIDENTE DA CCJ, COMuNICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO, EM REUNIÃO DE 10 DE SETEMBRO DE
1997. SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO,.POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA
CASA. PARA QUE A MATERIA SEJA APRECIADA PELO PLENARIO.
DSF 02 10 PAG 20597.

02101997 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 03 10 A 09 1097.

10101997 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 22, TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM.

13 10 1997 (SF) PLENARIO (pLEN)
COMlJNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE.
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGIMENTO INTERNO. . J9~

13 10 1997 À cÂMARA DOS DEPUT.ADOS COM O OF/SF N"./f?Hl..i..

OfiCIO n° /0]1 (SF)

Senhor Primelro-Secr~:áno.

Encaminho a Vossa ExcelêncIa. a fun de ser submetido li revisão
da Câmara dos Deputados. nos termos do art. 65 da Constinução Federal. o Projeto de Lei
do Senado nO 55. de 1997. constante dos !1\llógrafos em anexo. que "acrescenta dispositivos
ao art.2° ~'! !-o~! 11° 8.666, de 21 de Junho de,1993':......

~'dOF~.::t'~~~\
~~dor Joel de Hollanda .

Primeiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secreláno da Câmara dos Deputados

Outubro de 1997
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o SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, na
forma do art. 95 do Regimento In~emo, peço a pala
vra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem
V.Ex.a a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de matéria
regimental e, principalmente, constitucional.

A Proposta de Emenda à Constituição n.º 33, de
1995, foi aprovada na Câmara dos Deputados e reme
tida ao Senado Federal para discussão e votação, na
forma do § 2º do art. 60 da Constituição Federal.

Peço que o Dr. Carlos Alberto, Assessor da
Mesa, acompanhe a matéria.

Consoante decidido, em 21 do corrente, em
nossa questão de ordem Rpresentada em 20 de
maio último - veja: V.Ex.a recebeu minha questão de
ordem no dia 20 de maio e só a respondeu no dia 21
do corrente, evidentemente, nos dando razão -,
aquele 'substitutivo terá o tratamento prescrito no art.
203, caput, do Regimento Interno da Câmara e,
subsidiariamente, no art. 367 do Regimento Interno
do Senado, isto é, a tramitação como proposta nova.

Sr. Presidente, quando foi decidida minha
questão de ordem, ficou decidido que a proposta da
Previdência vinda do Senado é nova.

Se a PEC em questão está sendo recebida, Sr.
Presidente, como uma proposta nova, conforme foi
decidido, cabe o questionamento, que ora formula
mos a V.Ex.a: o art. 60, § 5º, da Constituição, dispõe
literalmente - não é questão de se saber Direito,
mas de ler português - que a matéria constante de
proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudi
cada não pode ser objeto de nova proposta na mes
ma sessão legislativa. Repito: não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Ora, na essência do meu entendimento - e o
substitutivo é um assunto da emenda- é uma dis
cordância com o texto emendado. Tem-se, pois, que
o Senado, no substitutivo, rejeitou a proposta apre
ciada pela Câmara dos Deputados nos pontos objeto
do emendado.

O Relator foi o nobre Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Michel Temer.

Quando se decidiu minh~ questão de ordem,
foi dito o seguinte: -Assim, se o Senado Federal
aprova um novo texto, em forma de substitutivo, dife
rente daquele enviado pela Câmara dos Deputados,
deve-se considerar como rejeitada pelo Senado Fe
deral - entendeu bem, Or. Carlos Alberto? Quem
disse foi a Mesa, o Presidente - a proposta originária

da Câmara, já que esta não logrou obter a aprova
ção da outra Casa.. dentro dos critérios constitucionais-.

Se o Senado rejeitou a proposta aprovada pela
Câmara e a que está chegando a esta Casa - aliás,
hoje recebemos a visita do Ministro da Previdência,
Sr. Reinhold Stephanes, que veio negociar a indica
ção do Relator - for cons,iderada a proposta nova,
como foi deciaido, configura-se clara a vedação
enunciada no § 5º do art. 60 da lei Maior, ou seja, a
proposta não pode ser apreciada pela Câmara dos
Deputados na presente sessão, nos termos do § 52
do a-:t. 60 da Constituição.

.Requeiro, pois, com a devida vênia de V.Ex.a,
por quem tenho o maior respeito e admiração, um
dos mais ilustres ~arlamentares desta Casa, homem
zeloso, cuidadoso: preparado; assíduo, correto e ho
nesto, que merece todos os nossos aplausos, que
considere a proposta, como V.Ex.a já dIsse, prejudi
cada na fÇ>rma do art.,60, § 5º, $ Constituição, e dos
arts. 163 ~ 164, do Regimento Intemo. Sr. Presidente,
salvo melhor juízo, este é o nosso entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - No
bre Deputado Nilson Gibson, em primeiro lugar, a
Mesa, co~ovida e empcionada, agradece' a V.Ex.a

as referências pessoais feitas a este Presidente. Em
segundo lugar, comunica a V.Ex·a que, com muita
honra, acolhe a solicitação que faz 'e, posteriormen
te, fará chegarlàs suas mãos o resultado da consulta
ora feita.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Pas
sa-se ao

IV - PI;QUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra à Sra. Deputada Teima de
Souza.

'A SRA. TE~MA',DE SOUZA (Bloco/PT '- SP.
Pronuncia ó' seguinte' discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.as eSrs. Deputlildos, nenhuma sociedade moder
na sobrevive \se l')ã6 tiver no trabalho a força motriz .
da existência. Mutatis mutandis, nenhum cidadão/
sobrevive sEi não fizer de sua força de trabàlho o ex-
trato de sua existência. '

Que opção digna resta ao homem que tem o
desemprego em seu camihho? Pois a taxa de de
semprego na Grande São Paulo bateu seu, recorde
histórico nQ mês d~ se~mbro próximo passado, mês
em que, pasmem os senhores, há um tradicional
crescimento na oferta de postos de trabalho.

A informação veio estampada em manchete na
Folha de S.Paulo' de ontem, 22 de outubro, com
base em pesquisa apresentada peJo insuspeito
DJEESE. I
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Segundo o Departamento Intersindical de Esta
tísticas e Estudos Sócio-Econômicos, a taxa de de
semprego. chegou --a '16,3% na Grande São Paulo.
Simplesmente-a mai.or desde 1987, época em que o
Brasil se via refém da contenção econômica imposta
pelo chamado Plano Bresser. Em números, isso
quer dizer que há mais gente sem emprego em São
Paulo do que a população inteira de Estados como
Tocantins (1 milhão de pessoas) ou de Rondônia
(1,2 milhão).

Na maior cidade do País, mais de 1,4 milhão
de pessoas estão sem condições de sobreviver,
para não falar daquelas que se submetem a subem
pregos e a subsalários.

Pode-se até argumentar que os números refle
tem a crueldade de um mercado de trabalho pouco
estruturado, com grande disponibilidade de mão-de
obra e dinamizado por uma estrutura produtiva hete
rogênea, cuja descrição não se esgota na dicotomia
emprego versus desemprego.

Mas isso não basta. Faz-se imperioso lembrar
que o incentivo à geração de empregos está estrei
tamente associado à criação de um ambiente propí
cio ao investimento produtivo, com taxas' de juros
baixas e diretrizes claras de política industrial, agrí
cola, cambial e creditícia, e às políticas ativas de
emprego, como, por exemplo, a diminuição do limite
legal de realização de horas extras e redução da
própria jornada de trabalho. '

O Governo Fernando Henrique, ainda assim,
sustenta que a taxa de desemprego no País é irrele
vante,em vista da contenção inflacionária e da de
cantada estabilização da moeda. Lembremo-nos,
entretanto, de que a experiência da Argentina evi
dencia que a estabilidade econômica, por mais im
portante que seja, não se resume à luta contra a in
flação.

Neste Governo, real não é apenas nome de
moeda Real é o perigo da iminente recessão econô
mica, que desfila por entre igrejas e catedrais, aveni
das e viadutos, favelas e casebres, barrigas e bolsos
vazios.

As vésperas do terceiro milênio, envenenamos
o princípio sagrado do capital humano (e do capita
lismo mundano): a imagem confortadora do trabalha
dor de alta qualificação, que sempre encontra uma em
presa precisando de seu talento e de sua dedicação.

Afinal, a baixa qualificação do empregado bra
sileiro, que se baseia em seu pouco estudo, não é
um entrave às demandas do empregador contempo
râneo e às urgências do mercado competitivo? Sem
dúvida,oé.

Mas o que ocorre no momento brasileiro é ain
d8: mais grave. O excluído de hoje não é tão-somen
te o cidadão pouco qualificado. O excluído de hoje, o
subempregado de agora, o desempregado ,mesmo é
o cidadão com curso superior completo!. .

Por que será que, também no Brasil, -existe
algo de podre no Reino da Dinamarca-? Ninguém,

I

~eus senhores, ninguém, em juízo perfeito, pode
advogar que esse status quo faz parte da normali
dade econômica de um país.

A verdade é que chegamos a um ponto em que
trabalhadores de alta qualificação só podem ser in
corporados ao, processo produtivo se houver capital
para a aquisição do aparato tecnológico capaz de
fazê-los alcançar,o nível de produtividade determina
do pelo mercado globalizado. Sem isto, trabalhado
res, por melhor qualificação que possuam, são inú
teis para a chamada produção capitalista

Estamos diante de um novó paradigma econô
mico. Mas... a que preço?! Desemprego, exclusão
social crescente e fortalecimento ~de formas perver
sas de organização social (como' o narcotráfico e o
banditismo)? É isso o que queremos para nossos fi
lhos? É isso o que quéremos para a sociedade que
ajudamos a construir?

É para isso que estamos aqui, legítimos repre
sentantes do povo que somos: para que nosso silên
cio não conspire a favor da ignorância consentida,
para que nosso consentimento não contribua para o
agravamento de questões'vitais como sobrevivência
e mercado de trabalho. 'E para que nosso silêncio
não entoe, nos diversos quadrantes do País, o coro
soturno dos desesperados.

Sr. Presidente, solicito a V. EXª que meu pro
nunciamento' seja divulgado no programa A Voz do
Brasil e nos demais meios de comunicação da Casa.
Era o que tinha a dizer.

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora
dor.) - si: Presidente, a Comissão de Agricultura e
Política Rural da Câmara dos Deputados recebeu
ontem em audiência pública um grupo de pesquisa
dores da'Universidade de Campinas, da Embrapa e
'também diretores do Instituto Nacional de Meteorolo
gia e um 'dos diretores do Instituto Nacional de Pes
quisas Espaciais, que durante mais de três horas na
quela Comissão, expuseram ~m tema qu~.tem sido
ultimamente motivo de grande preocupação por par
te da imptensa, qual seja a que,stão do EI Nino e
suas repértiJssões sobre a agricultura no País.

Foi muito esclarecedora toda essa palestra de
senvolvida por esses debatedores, porque alguns
pontos ficaram bem;claros. O fenômeno EI Nino
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existe, está patente, com suas repercussões em
muitas partes do mundo. Outro aspecto fundamental
é que a repercussão desse fenômeno climatológico
no Brasil verifica-se mais na região Norte, particular
mente na altura da Ilha de Marajó, com grande in
fluência na quantidade de chuvas, e no extremo-sul,
com chuvas acentuadas entre Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.

No que\diz respeito especificamente à tegião
nordestina, a primeira desmistificação: o fenômeno
EI Nino não tem correlação direta com o fenômeno
de seca no Nordeste brasileiro, que ocorre, isto sim,
quando há um aquecimento das águas do Atlântico
Norte, onde as correntes de ar frio que vêm do
Atlântico Sul não conseguem chegar à região. Quan
do acontece' uma simultaneidade dos dois aqueci
mentos, o do Pacífico formando o EI Nino e o do
Atlântico Norte, aí sim há graves repercussões na
região. Porém, a seca na região Nordeste é pratica
mente ditada pelo aquecimento das águas do Atlân
tico Norte. Neste instante, pelas observações do Ins
tituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto
Nacional de Meteorologia, não há sinal algum dos
estudos com satélite que indique que haja aqueci
mento dessas águas do Atlântico.

Muitos pontos foram esclarecidos, Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, durante esse longo
debate d~ ontem, pela manhã e no começo da tarde,
na Comissão de Agricultura. Outro que ficou bem evi
dente é que·é necessário e urgente o País investir em
pesquisa, porque quando o agricultor vai para o campo
sabendo adequadamente a semente que vai plantar,
estribado em uma análise adequada do solo, a condi
ção de produção é muito maior, independentemente
do fenômeno EI NUlO. As regiões do Centro-Oeste e
do Sul do País, que são as maiores produtoras de grã
os do Brasil, tiveram nos anos de ocorrência do EI
NUlO safras maiores até do que nos anos normais.

Sr. Presidente, a palestra serviu para desmisti
ficar este assunto, que está sendo debatido quase
que diariamente pela imprensa num tom extrema
mente alarmista, fazendo com qUê, em muitos pon
tos do País, como na região de Balsas, no Mara
nhão, agricultores pensassem até em não plantar a
soja porque disseram que não adiantaria nada.

Por último, deixo aqui o lembrete, que também
foi feito na Comissão, no sentido de que a imprensa
use toda a sua carga, todo o seu esforço, toda a sua
potência para, ao mesmo tempo em que oriente os
agricultores diretamente na sua correlação com os
fenômenos meteqrológicos, sendo os dados busca
dos diretamente po Instituto Nacional de Meteorolo-
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gia e no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
também faça sua pressão sobre os órgãos credití
cios do P.aís, particularmente o Banco do Brasil, para
que os recursos para o custeio agrícola sejam libera
dos no tempo aprazado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Pro
nuncié!i o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sfls e
Srs. Deputados, mantendo-me fie~ R conduta parla
mentar, que, nesta tribuna, tem sido em defesa dos
produtores primários e de todos que, direta ou indire
tamente, làbutam com esta fonte de riqueza que é a
produção primárià, hoje quero destacar a realização
do 15º Congresso Brasileiro de Avicultura, que os
avicuitores, empresários e especialistas do ramo es
tão realizando em Brasília.

"Este 15º Congresso, que teve início dia 21 e
que hoje terá o l?eu encerramento, tem como objeti
vo o "amplo debate' político-econômico da avicultura
brasileira voltado para o Século XXI". Os assuntos lá
discutidos, segundo nosso conhecimento, são de ex
cepcional importância para a avicultura e para a eco-
nomia do Brasil. .

Estão sendo discutidos os seguintes assuntos:
modelo atual versus modelo ideal - capacitação téc
nica, recursos financeiros, defesa animal e inspeção
sanitária; globalização - tendências do, comércio
mundial de frangos para o Século XXI; aposição
brasileira nas negociações multilaterais da Organiza
ção Mundial do Comércio em 1999; barreiras não-ta
rifárias ao comércio e o protecionismo da União Eu
ropéia; tributação de alimentos; qualidade e competi
tividadede frangos e ovos - mercado nacional, ca
deia comercial e abastecimento.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, no dia
14 de agosto de 1997 já salientei desta tribuna que a
came de frango foi e ~ um dos sustentáculos do Pia
no Real, com sua estabilidade de preços, possibili
tando ao povo a chance de alimentar-se melhor.
Hoje repito I esta afirmação, cumprimentando todos
os avicultores do Brasil pela sua grandeza e pelo
seu sacrifício de continuarem produzindo, superando
grandes barreiras e múltiplas dificuldades. Também
cumprimento todos pela realização deste 15º Con
gresso Brasileiro de Av:cultura, pois esses bravos
homens, do mais simples produtor ~o maior empre
sário, sabem a sua importância e o seu real valor.
Por isso estão discutindo seus problemas, atuais e
futuros e, o mais importante, estão encontrando so
luções para enfrentar o comércio interno, com sua
tributação nefasta, e o comércio externo, com suas
barreiras e suas taxações, que impedem, assim, um
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maior desenvolvimento da brava avicultura que te
rnos no Brasil.

Desejo salientar que um quilo de frango é mais
barato que um iogurte, que um picolé, que um pe
queno pacote de bolachas; mesmo assim, a avicultu
ra não tem recebido o apoio necessário para produ
zir mais e melhor.

Encerro meu pronunciamento salientando que
a avicultura brasileira produz aproximadamente 350
milhões de quilos de carne de frango por mês e que as
plantas avícolas são exemplos de instalações e de
qualidade para o resto do mundo. Finalmente, faço um
apelo às autoridades para apoiarem a avicultura, que
possui importância invulgar, quer produzir mais, quali
tativa e quantitativamente, sabe qe sua grandeza atual'
e está~ preparandd para enfrentar o.futuro.

O SR. WILSON BRAGA (PSDB - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.8S e Srs. Depu
tados, usando as prerrogativas do art. 113 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, estou en
caminhando a V. Ex.l , para que faça chegar ao Mi
nistro do Meio Ambiente, dos Recursos HídricoS e
da Amazônia Legal, Dr. Gustavo Krause, indicação
que se consubstancia na apresentação de amplo
programa que viabilizará a perfuração de poços tu
bulares em todo o Nordeste.

Esse programa de racionalização de perfura
ção de poços suprirá as deficiências de falta de água
em grande parte do Nordeste e, sobretudo, preveni
rá as ameaças de crises provocadas pelo fenômeno
EI Nino, no que o nosso colega B. Sá não acredita.
Saliento, ainda, que as medidas preventivas de
aproveitamento da disponibilidade hídrica do Nor
deste têm de ser adotadas com o aproveitamento
dos aqüíferos subterrâneos de forma a evitar prejuí
zos maiores no próximo ano.

Esse trabalho foi realizado por uma equipe de
geólogos de São Paulo e do Rio de Janeiro, integra
da pelos Srs. Albert Mente, Benjamin G. M. Vascon
celos Neto, Júlio César Arantes Perroni, Luiz Guidor
zi e Jacinto Costanzo Júnior. Eles provaram que po
dem ser perfurados 3 mil e 600 poços no Nordeste,
que beneficiariam uma população da ordem de 14
milhões de pessoas, com um custo estimado de
apenas 450 milhões de reais. O custo per capita se
ria, portanto, de menos de 30 reais por poço. Todos
os Estados nordestinos seriam beneficiados, o que
resolveria de forma definitiva e segura a carência de
água em toda a região.

Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.1 que, nos ter
mos do art. 113 do Regimento Interno, receba a pre
sente indicação e dê o enc<"!minhamento permitido.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) 

V. Ex.1I será atendido nos termos regimentais.
O SR. ASDRÚBAL BENTES (BlocoIPMDB 

PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.lIs
e Srs. Deputados, Eldorado do Carajás, no meu Es
tado, o Pará, é um Município estigmatizado perante
a opinião pública nacional e internacional corno pal
co de uma das maiores violências perpetradas na
zona rural de meu País.

Não obstante a infelicidade de ter seu nome
vinculado a um massacre, Eldorado do Carajás é um
Município de terra fértil, com povo trabalhador, que
quer progredir, mas precisa de incentivo e apoio do
Poder Público.

No início deste ano, o Banco Central interveio
no Banco Bamerindus e, corno conseqüência, decre
tou a indisponibilidade dos bens de seus proprietá
rios, inclusive uma fazenda no Município de Eldora
do do Carajás. Esta fazenda-modelo, que cumpria
todos os preceitos legais, com ~mplas e belas pasta
gens, dispondo das mais mod~mas instalações que
há em uma fazenda, de um projeto de refloresta
mento'ímpar na região, fazendo o aproveitamento de
essências nativas, corno o cupuaçu, o mogno, o ca
cau e tantas outras, foi invadida'de forma desorgani
zada e desenfreada, graças, principalmente, à desí
dia do administrador do Banco Central, que se preo
cupou em vender o gado da' fazenda, mas não em
entregar a terra ao Incra.

Atualmente, a terra está com o Incra, que, em
trabalho monumental, vem tentado arrumar a casa e
fazer com que aquelas terras sejam aproveitadas
pelos que realmente dela precisam para trabalhar: o
pequeno trabalhador rural, o·sem-terra.

As dificuldades são grandes porque, mercê
dessa invasão, ali ingress~ram grileiros, predadores,
aproveitadores e até marginais. Mas temOs certeza de
que a Superintendência Especial do Sul do Pará, muito
bem administrada pelo Dr. ,Petros Abib e por sua c0m

petente equipe, vai realizar; um grande trabalho de as
sentamento para mais de duas mil famílias.

Este é o apelo que faço em nome do povo de
Eldorado do Carajás, de Curionópolis e Paraopebas:
que, seja dado um tratamento igualitário e não haja
prioridade de "a", "b" ou "c"; que o Incra, em conjun
to com a Secretari~' de Agricultura, a Embrapa e t-:: .
dos os órgãos ligados ao problema, crie ce'I1roS de
treinamento e pesquisas e consiga implantar ali uma
escola agrícola, para que~os filhos cios trabalhadores
rurais possam ser aproveitados na sua própria voca
ção, 4UC á IJ cultivo da terra, tomando-a produtiva.
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Enfim, volto a repetir, é importante a presença
do Incra naquela região para evitar novos conflitos.
Que Eldorado do Carajás não volte a ser - conforme
disse inicialmente - um palco de conflito, mas se
transforme num dos maiores centros de produçij.o
agrícola deste País, mercê da fertilidade do seu solo,
da coragem, do trabalho e do destemor do seu povo.

O SR. JOÃO PAULO (Bloco/PT - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, quero usar a palavra no dia de hoje
para comentar a situação da saúde no País. Gosta
ria de analisar a destinação orçamentária de recur
sos para o Ministério da Saúde e a introdução da
CPMF, vinculada ao setor Saúde, durante o manda
to do Senhor Fernando Henrique Cardoso.

A introdução da CPMF tem servido de pretexto
para o Governo retirar recursos do Orçamento do
Ministério da Saúde, situação que se vem agravando
ano a ano.

Vamos aos números: em 1995, a Lei Orçamen
tária previu um montante de 19,9 bilhões de reais
para o Ministério da Saúde - vale lembrar que nesse
mesmo ano não estava sendo cobrada a CPMF. Se
compararmos os valores de 1995 e 1997 vamos ob
servar um crescimento de apenas 7,6%, que se
mostra inexpressivo diante da expectativa criada
com a introdução da contribuição. Para 1998, as
perspectivas não são nada alvissareiras. A dotação
proposta de 19,1 bilhões de reais representa uma que
da real de 11% em relação ao valor autorizado em
1997. Em termos reais, esta queda significa que foram
retirados 3,9 bilhões de reais da área de saúde.

Os dados comprovam que a aprovação da
CPMF serviu, de fato, para que o Governo desvias
se para outras rubricas recursos que tradicionalmen
te financiavam o setor Saúde. Digo isto porque, se
de fato a dotação orçamentária para 1'997 corres
pondesse pura e simplesmente ao somatório do va
lor da dotação orçamentária de 1996 e da receita au
ferida com a arrecadação da CPMF, teríamos um
aumento real da ordem de 27% e não os 15,6% ob
servados.

E mais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
se para 1998 se adotasse a metodologia correta, te
ríamos tido um crescimento real de 35% e não a
queda verificada de 11%.

A conclusão que tiramos com esses dados é
que não só o Govemo vem retirando recursos que
tradicionalmente eram destinados para o Ministério
da SaClde, 'como o vem fazendo em montantes supe
riores aos arrecadados pela CPMF.

Cabe a seguinte pergunta: para onde estão
sendo carreados os recursos que deveriam ir para a
saúde, após a aprovação da contribuição? O Minis
tério da Saúde 'er~ .financiado preponderantemente
com recursos vindo da Cofins e da Contribuição So
cial sobre o Lucro. Com a introdução da CPMF, a
participação da COFINS começou a decair drastica
mente - 9% em 1997 e 24% em 1998. E esses re
cursos estão sendo realocados para a Previdência e
para o pagamento de encargos previdenciários da
União. Também a Contribuição Social sobre o Lucro
teve em 1998 urna queda de participação em tomo
de 66%, sendo tais recursos aplicados na Previdên
cia e em reserva de contingência. O cruzamento dos
dados do Orçar:nento da seguridade comprovam que
houve, entre 1995 e 1997, um' aumento acima da
correção da infÍfiçãÇl ~o período; enquanto o da saú
de, em 1997, ficou, como vimos anteriormente, com
valo( bem abaixo da inflação.

Os dados apresentados deixam claro que a
aprovação da CPMF, cl,ljo grande argumento para
ser criada era a ampliação de recursos para finan
ciar ações na área'da saúde, foi de fato um grande
engodo. Em vez de reptesentar incrementos nas di::;-, .
ponibilidades para'o setor, serviu mais precisamente
para liberar recursos para ó pagamento da Previdência
e certamente para supnr a 'forte pressão que vem sen
do exercida pelas des~s com os juros da dívida.

Sr. Presidente, Sr.as· e Srs. Deputados, o que
significa para o País esta diminuição nos recursos
para a saúde? Significa que os mais de 120 milhões
de brasileiros que são ~tendidos pelo sistema públi
co de saúde, cerca de 75% da população, não terão
o padrão de atendimento necessário, diversas doen
ças continuarão à se próliferar e óutras doenças
consideradas erradicadas ressurgirao no cenário na
cional, aNãs, corno já vimos no decorrer deste ano. Tam
bém veremos diminuídos eis investimentos em áreas
fundamentais, como saneamento básiéo e esgoto.

Este é o compromisso de FHC com o social.
Este é o respeito que nossos governantes têm com
a população do nosso País; que, além de arcar com
o ônus de ver aumentada ;sua carga tributária, não
terá o retorno previsto quando da aprovação da
CPMF.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Sarney Filho,
pela ordem.

O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA. Como lí
der. Sem reVisão do orador.)'- Sr. Presidente, hoje,
parte da imprensa escrita e televisionada registra a
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votação ocornda ontem, na Comissão de Minas e
Energia, de um Substitutivo do Deputado Paulo Bor
nhausen que afeta sobremaneira o trato da questão
do uso da mata Atlântica.

Por isso pedi ao Líder do PFL, sensível à cau
sa ambiental, que me cedesse esse horário da Lide
rança para que eu pudesse e~mar não somente
minha opinião, mas a da Frente ,Parlamentar Am
bientalista para o Desenvolvimento Sustentável, da
qual sou coordenador.

Como acho importante que a Frente Parlamen
tar - assim como a Comissão do Meio Ambiente 
se manifeste sobre esse importante assunto, passo
a ler o nosso manifesto:

Nos primórdios da colonização do Bra
sil, a mata Atlântica cobria cerca de 1,3 mi
lhão de quilômetros quadrados, do Nordeste
ao Sul do País. Da floresta original, restam
hoje menos de 10%, e o processo de des
matamento não foi interrompido. A flora e a
fauna remanescentes, mesmo nas áreas es
pecialmente protegidas, continuam sendo
exploradas de forma predatória. A mata
Atlântica é um ecossistema ameaçado de
extinção.

A mata Atlântica é um patrimônio de
valor cultural, científico, ecológico e econô
mico imensurável. Ela constitui, apesar da
devastação, um dos ecossistemas de maior
diversidade biológica em todo o mundo.
Grande parte das suas espécies são endê
micas, isto é, não podem ser encontradas em
nenhum outro lugar. É difícil saber quantas es
pécies já foram definitivamente perdidas.

A abundância de espécies é sinônimo
de uma grande diversidade genética. Os ge
nes constituem a matéria-prima da moderna
biotecnologia, responsável pelo desenvolvi
mento'de inúmeros produtos nas áreas agrí
cola, .'médica e industrial, e hoje movimen
tam mercados da ordem de bilhões de dóla
res. A produção agrícola, por exemplo, sem
o trabalho permanente de mel:lOramento ge
néticO"e desenvolvimento de novas varieda
des resistentes a pragas e outras condições
ambientais adversas, declinaria rapidamente.

A mata Atlântica, onde vivem mais de
70% da população brasileira, fornece um
sem-número de serviços ecológicos. A mata
Atlântica desempenha um papel insubstituível
na proteção dos mananciais, na conservação
do solo, no controle da erosão e das enchentes

CO N. 18419 31! pág. Ovidio Lino

e outros processos essenciais para a quaidade de
vidadas COI1lJI1idades eapaIhadas pela '-.", - , ~, regJaO

Com Ó propós~to de proteger o que ain
da resta da mata Atlântica, o Governo edi
tou, em 1993, o Decreto n.º 750,'que foi pre
cedido de uma ampla discussão envolvendo
todos os setores interessados nos Estados e
no Conama. O Decreto n.!! 750/93 dotou o
foder Público dos instrumentos jurídicos ne
Cessários para uma justa e efetiva proteção
dos remanescentes da mata Atlântica. Ape
sar de amplamente discutido, o decreto vem
sendo objeto de severas críticas de empre
sários do setor madeireiro, especialmente de
Santa Catarina, e do setor imobiliário e turís
tico, que atuam na região litorânea.

Com o mesrnd propósito ck> Decreto
n.~ 750/93, o Depu~do Fábio 'Feldmann
apresentou, em 1992; o Projeto de Lei n.l!
3.285 (embora anterio,:, ele foi elaborado a
partir das mesmas discussões' e acordos
que resultaram no decreto e apresenta, em
essência, o mesmo conteúdo). Em 1995, fo
ram apresentados, pelos Deputados Rivaldo
Macari,~ Hugo Biehl, mais dois projetos, am
bos com o mesmo objetivo: reduzir a exten
são da ,,,,nata Atlântica à chamada Floresta
Ombrófil1!l4Densa ou excluir da definição do
Bioma a~ matas de araucária'.

O projeto do Deputado Fábio Feld
mann, com. algumas pequenas modificações
recomendadas pela experiência com o De
creto n.2 750, foi aprovado na Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias. '

Atendendo a uma solicitação do Depu
tado Paulo Bornhausen, a Presidência da
Casa concedeu à Comissão de Minas e
Energia a oportunidade.para se pronunciar
sobre a matéria. O Deputado Paulo Bornhau
sen, escolhido Relator do' projeto, apresentou
seu Parecer na Com~q. ~ modificações
propostas· pelo nobre Deputado,à legislação
em vigor preocupa àqueles que trabalham
pela conseíVação dos,;' remalieScentes da
mata Atlântica, pelos s~uintes"motivos:

1. O Decreto n.º 750/93 proíbe o corte,
a exploração e a supressão de vegetação
primária oú'nos estágios ayançados e médio
de regeneração da mata Atlântica. Admite, a
essa proibição genérica, apenas três exce
ções: a supressão quando necessária de
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obras, planos, atividades ou projetos de utili
dade pública e interesse social; a explo~ação

seletiva de determinadas'espécies nativas,'
de acordo com um plano de manejo previa
mente autorizado pelo órgão estadual com
petente; e a exploração eventual de espé
cies da flora, utilizadas para consumo nas
propriedades ou posses das populações tra
dicionais, também mediante autorização do
órgão estadual.

Já o Substitutivo do Deputado Paulo
Bomhausen proíbe o corte e a supressão de
vegetação primária ou nos estágios avança
dos e médio de regeneração da mata Atlân
tica, mas não proíbe a exploração madeirei
ra (ver item 3). No caso da proibição genéri
ca de corte raso e supressão, o Substitutivo
também admite exceções:

- no caso de obras, atividades ou pro
jetos de utilidade pública ou de interesse so
cial, como no decreto, mas com diferenças
importantes: não exige, nesse caso, a elabo
ração de estudos de impacto ambiental,
corno faz o Decreto; e quando as obras afe
tarem a mata Atlântica em área urbana, a
autorização não mais dependerá do órgão
estadual competente, mas de um conselho
municipal (ver item 2);

- no caso da vegetação secundária em
estágio avançado ou médio de regeneração
da mata Atlântica quando necessários ao
desenvolvimento, pelo pequeno produtor ru
ral, de atividades agropecuárias imprescindí
veis à sua subsistência e de sua família.
Nesse caso, a supressão da mata Atlântica
só será limitada pelas áreas de preservação
permanente e de reserva legal, previstas no
Código Florestal . Considerando que, tam
bém neste caso, a licença para o corte raso
ou a supressão será conferida por um con
selho municipal, e não mais pelo competen
te órgão estadual, isso pode significar a eli
minação de grandes áreas (ver item 2).

2. O Substitutivo prevê que os conse
lhos municipais serão compostos de forma
paritária, com representantes dos poderes
públicos, de um lado, e da sociedade, do ou
tro. Isso não garante, portanto, voz ativa às
organizações não-governamentais, uma vez
que estarão sempre em minoria. Os seus
votos serão contrabalançados pelos setores
produtivos, sem considerar o dos dernais rap-

resentantes e dos órgãos governamentais.
Além disso, dificilmente as ONG poderão se
fazer representar em todos os municípios.

3. Como dito no item 1, o Substitutivo
do Deputado Paulo Bomhausen proíbe o
corte e a supressão de vegetação primária
ou nos estágios avançados e médio de re
generação da mata Atlântica, mas não proí
be a éxploração madeireira, que poderá ser
efetuada nas segl,Jintes situações:

- exploraçãç, eventual, para consumo
direto nas propriedades ou posses das po
pulações rurais;

- exploração de indivíduol? da espécie
Araucária angustifólia com Diâfl1etro à Altura
do Peito -:- DAP, superior a 40 cm; e

- nos demais casos, mediante plano
de manejo aprovado pelo ór.gão estadual
competente.

A 'exploração eventual, para consumo
direto nas propriedades ou posses das po
'pulações rurais significa que á~ores cente
'nárias, crescendo em florestas,:.primárias,
poderão ser livremente derrubadas e trans
fbrmadas em .lenha, moirão de cerca e ou
tras construções. Além disso, o Nçonsumo
diretoNpoderá justificar ou ,mascarat a aber
tura de áreas para outras finalidades.

I 'No caso do corte de indivíduos de
Aràucária com mais de 40 cm de 'oAP, há
estudos que indicam que as árvores dessa
espécie, quando alcançam este diâmetro, já
atingiram sua rt1aturidade e dispersaram as sa
mentes' que pOderiam produzir. Entretanto, é
preciso ~iderar a situação precária das rna
~ ,de' araucária remanescentes e os danos às
derhais áfVores, que pode causar a exploração
de um único~ivíduo de grande porte. .

I' Já oom relação à exploração mediante
plano de manejo, é importante lembrar que
além de não serem conhecidos métodos de
exp,loração madeireira realmente s'ustentável
de florestas tropicaislsemitropicais heterogê
neas, os planos d~ manejo nunca impediram
a devastação da mata Atlântica.

4. O decreto proibia a exploração de
v~getação com a função de proteger espé
cies da flora e fauna silvestres ameaçadas
de extinção, formá~ corredores entre rema
nescentes de vegetação primária ou em es
tágio avançado e médio de regeneração, ou
ainda de proteger o entorno de unidades de

I
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conservação. O Substitutivo simplesmente
excluiu esse dispositivo.

5: Finalmente, o' Substitutivo revoga,
com 'retação aós domínios da mata Atlânti
ca, os Iimit~s estabelecidos pelo Código Flo
restal para as áreas de preservação perma
nente, transferindo a competência para defi
nir esses limites para o competente órgão
estadual. Tudo indica que esta medida tem o
propósito de facilitar a redução dos limites
estabelecidos pelo Código Florestal. Se a in
tenção fosse aumentar as restrições não se
ria necessário nenhuma mudança na :egisla
ção, já que nada impede que os Estados
hoje estabeleçam normas mais restritivas do
que aquelas definidas na norma federal.

Não é demais lembrar que muitos pro
gramas e projetos de conservação, bem
como de promoção social e econômica, em
desenvolvimento na região, vem sendo fi
nanciados com recursos internacionais.. em
função das garantias oferecidas pela legisla
ção vigente. O enfraquecimento das normas
que regulamentam hoje a conservação e o
uso dos recursos naturais da mata Atlântica,
além de facilitar sua devastação, causará
sérios prejuízos à imagem do País no exte
rior e colocará em risco a implementação
normal desses J?rogramas e projetos.

Diante das razões apresentadas, a
Frente entende que o Substitutivo apresen
tado pelo nobre Deputado Paulo Bornhau
sen representa um retrocesso que coloca
em risco todo o esforço que vem sendo feito
nos últimos anos para assegurar, com um

. mínimo de eficácia, a conservação dos der
radeiros remanescentes da mata Atlântica.

Brasília, 14 de outubro de 1997

Sr. Presidente, ainda pretendo voltar a esta tribu
na para argumentar a favor dessa causa, que não é só
do Sul do País nem do Brasil, mas do mundo, pois se
trata da preservação de um ecossistema raro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDI;NTE (Heraclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao Deputado José,Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (BlocolPT - CE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Banco do Estado do Ceará, desde on
tem, retomou o processo de demissão dos seus fun
cionários. São aproximadamente quatrocentos pais
de família que estão listados para serem demitidos

neste restantb, . ,ICI;:) ud outubro e durante todo o
mês de novembro.

É' bom registrar que o critério utilizado pelo Sr.
p'residente do BEC é o de filiação sindical, ou seja,
aquele bancário que estiver filiado ao Sindicato dos
Bancários do Estado do Ceará estará' dentro do cri
tério adotado para a demissão dos pais de família
que trabalham naquele banco. São trabalhadores
que têm vinte ou vinte e cinco anos de casa - a
maioria deles com idade superior a quarenta anos
de idade. Esse procedimento está-se dando porque
o Sindicato dos Bancários do Estado do Ceará fez
uma representação na Procuradoria-Geral da Repú
blica e também junto ao Banco Central do Brasil so
br~ irregularidades praticadas pela, gestão do BEC.

De janeiro de 1995 até dezembro de 1996, o
BEC fez. urna série de operaçõ'es que agora, em
1997, estão sendo consideradas ,irregulares e tam
bém de difícil recebimento. Exatamente por isso o
banco lançou, em crédito de liquidação, 196 milhões
de reais, valor correspondente a, três vezes o mon
tante do patrimônio líquido daquela empresa.

E a retaliação da Diretoria do Banco do I=stado
do Ceará é exatamente a demissão daqueles que
estavam filiados ao Sindicato dos Bancários.

Essa posição de irregularidade não fica apenas
no BEC, permeia também a maioria das Prefeituras
do Estado do Ceará.

Em dezembro de 1996, a Assembléia Legislati
va do Estado do Ceará ,çonstituiu uma Comissão
Parlamentar de lnquérit~; chamada CPI dos Des
montes. Ao final dos trabalhos desta CPI, dos 184

. Prefeitos eleitos em 1992, 127 foram arrolados como
,envolvidos em operações irregulares. O mais incrível
'é que desde:julho de 1997 esta CPLencerrou seus
trabalhos,' e até hoje não houve nenhuma ação por
parte do Ministério ~úblico, tampouco dó Poder Judi
Ciário do Estado do Ceará, como forma de reaver o
éapital aPropriado ,por aquelas instituições.

E es,Se maneira irregular de proceder também
já com~a aparecer jU'1to àqueles Prefeitos que to
maram pOsse em janeiro de 1997 no Estado do Cea-

I rá.· O exeinplo mais concreto é o do Prêfeito da Ci
dade de Canindé. Inclusive,'a Câmara àe Vereado
res está Pedi~do o seu afastamento, tendo em vista
uma série'~e irregularidades confessadas pelo pró
prio Prefeito,por meio de notíciàs de jornais' e progra
mas de rádio e televisão do Estado dó Ceará. O fato
também já' fOi detectado pelo Tribunal de Contas do
Município 'daquele Estado. .

Sr. P.ni~idente, Sras~ e Srs. Deputados, os es
cândalos políticos e financeiros a que freqüenternen-
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te assistimos no cenário nacional e quase diariamente ex-Vereadora Hildelvanice Santos, hoje Presidente
abastecem os noticiários são comumente reeditados do PT de Canindé.
em versão proporcional no ânt>ito das administrações O superfaturarnento de bens adquiridos pela
públicas dos Estados e Municípios brasileiros. Prefeitura, a contratação de empresas particulares,

No ano passado, no Ceará, a maioria das ad- sem licitação, para prestação de serviços públicos, e
ministrações municipais tomou-se alvo de uma en- o desvio de verba de merenda escolar são algumas
xurrada da denúncias e investigações. O desvio da práticas nas quais o Prefeito Ximenes Filho está en-
recursos financeiros públicos, o descaso para com o volvido ~ cujas investigações estão em processo na
patrimônio material das Prefeituras, a irresponsabili- Câmara Municipal. No caso de verba de
dada no gerenciamento dos recursos humanos, a R$160.0p0,OO da merenda escolar, o Prefeito se en-
inércia administrativa e o nepotismo desbragado quadra na categoria de réu confesso, inclusive,já
passaram a fazer parte do cotidiano de pequenas ci- existe fita gravada em que ele admite o ilícito.
dades e dominar a cena pública. Por tudo isso~ queremos concluir que a impuni-

dade não é mãe de todos os crimes, mas é progeni-
Após as eleições municipais de 3 de outubro tora de;muitos criminosos. Com o resultado da CPI

passado, as denúncias assumiram uma dimensão ain- do Desmonte' das Prefeituras cearenses tivessem
da mais preocupante, merecendo aí destaque a acu- .

sido punidos os comprovadamente culpados, as
sação de que muitos Prefeitos que não haviam logrado .mesmas. irregularidades não estariam mais urna vez
êxito em eleger seus candidatos procuravam inviabili-
zar as futuras administrações de seus sucessores, pro- ocorrendo ou, pelo menos, teriam sido reduzidas as
vendo um festival de irregularidades. A alienação de chances de tomarem a ser praticadas com tanta
bens públicos municipais a particulares em desrespeito desfaçatez.
às regras elementares do processo licitatório, o desvio Entendemos que o perfil da Administração PÚ-
de recursos oriundos de convênios entre o Estado e a blica, seja ela federal, estadual ou municipal, precisa
União no pagamento de servidores municipais, bem ser reordenado na perspectiva da transparência de-
como a contratação irregular e a demissão irnotivada mocrática e do interesse social. Somente assim ha-
configuram algumas das principais práticas nas Prefei- verá condições para qÍJe nossos gestores adotem
turas cearenses naquele período. hábitos administrativos eticamente mais saudáveis.

.Era o que tinha a dizer.
Em virtude da gravidade dos fatos e denúncias, A SRA. DOLORES NUNES (PFL _ TO. Pro-

os Deputados do Estado constituíram, em 11 de de-
zembro de 1996, uma CPI para apurar, com profun- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
didade possível, todas as irregularidades levantadas. e Srs. Deputados, há uma notória polêmica em tomo
Durante 120 dias a CPI do Desmonte, como foi de- da necessidade de implantação, anualmente, do de-
nominada, realizou seu trabalho e, em 9 de julho, . nominado horário de verão. Alguns defendem a ma-
apresentou o relatório geral em que se confirmavam nutenção da medida, sob a alegação principal de
a quase totalidade das denúncias. que propicia economia de energia elétrica. Outros a

condenam, argumentando que a ec.onomia é míni-
Hoje, passados mais. de três meses do final ma, ou até fictícia, enquanto os malefícios para o or-

dos trabalhadores da CPI, grassa a mais completa ganismo humano são intensos e comprovados.
impunidade, uma vez que nenhum dos Prefeitos ci- Colocamo-nos entre estes últimos, pois consi-
tados no relatório foi punido ou sequer processado. deramos desnecessária essa providência, e vamos

Mas o pior é saber que desmandos semelhan- dizer o porquê. " '
,tes aos.que foram exaustivamente denunciados, in- Em primeiro lugar, é preciso assinalar. que a
vestigados e comprovados continuam sendo promo- Biocronologia, ramo da Medicina que estuda o reló-

,vidos por muitos dos atuais Prefeitos. Inclusive Pre- gio biológico existente' nos seres humanos, conclui
. feitos que, à época da instalação da CPI, eram De- que a antecipação de uma hora de sono, determina-
putados Estaduais e ·severos· críticos da corrupção da pelo horário de verão, prejudica ~ organismo hu-
nas Prefeituras do Ceará. É o caso do ex-Deputado mano e que o nascer e o pôr-do-sol, que controlam o
Estadual e atual Prefeito do Município de Canindé, funcionamento da glândula pineal e suas secreções,
Luiz Ximenes Filho, que parece ter feito em poucos continuam observando o horário natural, alterando,
meses de mandato o que seu antecessor levou al- com a mudança de horário, a reação das pessoas à
guns anos para realizar. São irregularidades de toda secreção de melatonina pela referida glândula. Com
,11 natureza, fruto de denúncias encaminhadas pela isso, há reações de irritabilidade, fadiga física e men-
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tal, sonolência diurna, gastrite e outros sintomas, c0

nhecidos como sfndrome do horário de verão.
A propósito, nosso colega Deputado Federal e

médico, Elias Murad, em proposição que apresentou
à consideração desta Casa regulamentando os fu
sos horários defmidos pela hora de Greenwich, in
tenta vedar a implantação de quaisquer horários es
peciais, o que significa o fim do horário de verão.

Argumenta o ilustre Parlamentar que o impacto
desse horário na economia de eletricidade é insignifi
cante, ressaltando que as alterações que determina
sobre o relógio biológico são graves, especialmente
nas crianças e nos idosos, desencadeando até a que
da da imunidade, dores e insônia,dentre outros males.

Na realidade,\o custo-beneffcio do horário de
verão está descompassado. É um beneffcio duvido
so e limitado, frente a graves prejufzos para a saúde
da população.

Por isso, desta tribuna, desejamos manifestar
nosso integral apoio à referida propositura:de autoria
do nobre Deputado Elias Murad, esperando que esta
Casa a aprove.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO LYRA (PSB - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ao longo de quase 30 anos, como
Deputado Federal, ocupei várias vezes esta tribuna
para exaltar persC'1~Llidades da vida pública brasilei
ra. Pessoas vivas ou mortas que, de alguma forma,
deixaràm sua marca na polftica, na economia, nas
letras, nas artes. .

Homenagens como essas constituem, matéria
prima para a consolidação do perfil histórico-cultural
de um Pafs jovem, ainda em busca de u~ aut9-
imagem. "

Hoje, ocupo esta tribuna para lembrar um ho
mem do povo, uma pessoa simples, anônima, como
a maioria dos brasileiros.

Quero homenagear Ivanilson Carvalho; morto
em acidente na semana passada. Durante anos tive
o privilégio de conviver cC''Tl ele. Meu motorista, cola-
borador, homem de confiança, amigo. , .

Ivanilson reunia as qualidades efetivas do bra
sileiro real. Um brasileiro muito diferente das carica
turas que nos distorcem e tendem a nos apresentar
corno'urna Nação de macunafmas.

Servindo sem subserviência; altivo, sem arro
gância; eficiente, sem exibicionismo; honesto, traba
lhador, discreto, responSável e criterioso; interessa
do em aprender e progredir.

Sua morte inesperada e trágica nos leva a uma
oc".', ~ão: quantas pessoas como Ivanilson existem

por este Brasil afora? São elas que empurram este
Pafs na direção do futuro. O esforço, o exemplo de
milhões de vidas honradas que trabalham dignamen
te pela sobrevivência e por um futuro melhor para os
filhos, nos levam à certeza de que as próximas gera
ções terão mais e melhores oportunidades.

Graças à qualidade do seu povo, o Brasil vai
encontrar o caminho das oportunidades, da justiça
social e da grandeza corno Nação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem

V. Eii. a palavra.
O SR. FREIRE JÚNIOR (BIocoIPMDB - TO. '

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, solicito a V. Exa. que determine baixar um pouco
a intensidade do ar condicionado dentro do plenário,
haja vista q~e até mesmo os funcionários da Casa
estão reclamando; sentem dor no peito e estão se
'agasalhando. .

Era só essa questão, contando 'com a boa von-. .,
tade de V. Exa.

. O SR. PRESIDENTE (He~lito Fortes) - Ten-
.do em vista a questão relevante levantada pelo no
bre Deputado, peço à secretaria da Mesa que anali
se o atendimento imediato deste pleito.

O SR. FREIRE JÚNIOR - Os funcionários do
plenário agradecem a v.Eii.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao Sr. Dep~ado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA.) - Sr., .

,Presidente, estamos fazendq,um apelo ~o Presiden
te da República, após agradecer a S. E~. a sanção
da Lei nll 9.479, de 12 de agosto de 1997, ~ do pro
grama Amazônia Solidária.",

Nio obstante todo esse esforço e a importân
cia d8888S instrumentos com rel'ação ao a'mparo à
borracha no Pafs e na Amazônia, 8t;hamos pàr bem
alertar o órglo competente da Presidência da R8pÚ
bl,ica para algumas distorções que estão sendo pro
cessadas na aplicação~ lei, que veio exata
mente para amparar todo o setor produtivo da borra
chà em território ~lonaJ.

Apesar de nãO termos um nOrYlfffl) estatístico
oficial, na Amazônia tem-se trabalhado na borracha
com uma população de cerca de 150 mil pessoas,
famílias ribeirinhas distribufdas ao longo do Rio
Amazonas e seus afluentes, também produtoras de
pescado e alguns alimentos.

Para melhor conhecimento e avaliação, relacio
no, no apelo que faço ao Presidente da República, to-
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dos os dados percentuais da. produção de borracha no O Conselho Monetário Nacional destinou recuf-
Amazonas, no Pará, no Acre e nos demais Estados. sos da ordem. d~ 300 milhões de reais para o custeio

Estamos apreensivos, pois o programa Comu- da safra do café no·País, cabendo ao Estado do Es-
nidade Solidária está se fixando apenas e tão-so- pírito Santo 75 milhões de reais. Devem' estar incluí-
mente na área reservada ao Estado do Acre. Somos dos, junto ao Estado do Espírito Santo, os Estados
favoráveis a que ele ali se assente, mas a grande de menor produção, porque o Ministério da Indústria,
maioria dos setores produtivos da borracha não es- do Comércio e do Turismo destinou somente 20 '
tão sendo alcançados por esse programa milhões para o Estado.

Pediríamos da tribuna - aliado ao documento Sr. Presidente, nós, que aqui já fizemos vários
que estamos enviando ao Presidente da. República - apelos ao Banco do Brasil, esperamos que, ao rece-
atenção no sentido de se estabelecer o equilíbrio na dis- ber as propostas, adote os procedimentos e as nor-
tribuição dos benefícios desse programa para as demais mas ditadas pelo Conselho Deliberativo da Política
regiões, destacadamente para o Estado do Pará, o Sai- Cafeeira. O próprio Banco do Brasil vem tratando de
xo Tocantins, que é um setor produtivo de borracha, aI- maneira diferenciada vários Municípios. Em Linha-
cançando cerca de 280k da produção do Estado. res, meu Município, limitou em até um mil reais; Bar-

Para melhor compreensão desse problema nas ra de São Francisco; que está no extremo norte do
condições' estabelàcidaspelo programa Amazônia Estado, limitou em 198 reais por hectare.
Solidária, a região do Baixo Tocantins, onde se loca- . Sr. Presidente, esses recursos foram liberados
Iizam vários Municípios, inclusive Cametá, onde tive somente para as lavouras irrigadas. Mais uma vez o
a felicidade de nascer, ficará fora dO'''programa, Banco do Brasil vem discriminando nossos produto-
como se lá'não existissem seringueiros e produção res. Eliminou mais de 98% dos nossos cafeicultores.
de borracha. Essa situação poderá contribuir para Deixo registrado leste protesto e solicito ao Mi-
aumentar ainda mais a pobreza desse rincão pa- nistro Francisco Dornelles que entre em contato com
raense, enquanto as reservas extrativistas recebem o Banco do Brasil, para que este faça uma nova
tratamento especial e' já embolsaram alguns milhões avaliação, a fim de ql:le não atenda somente a clien-
de dólares' de diversas fontes' de reCursos que não tes tradiCionais, como·está fazendo.
estão sendo aplicados tão-somente na borracha, Apelamos para o ~nco do Brasil, mais uma
mas em outras atividades, o que conflita com a filo· vez, no sentido de que o Estado do Espírito Santo
sofia das'reservas. seja respeitado. Como já ficou fora do Conselho De-

Pelas razões expostas, portanto, por ser de di- Iiberativo da Política Cafeeira, gostaríamos que não
reito, de justiça e de interesse do Brasil, é que estou fosse discriminado mais uma vez.
fazendo úm apelo para que sejam es\endidos à re- O SR. OCTÁViO EL.íSIO (PSDB-MG. Sem re-
gião amaZônica, às farníliasseringueiras, à toda a visão do orador.) - Sr. P~sidente, Sras. e Srs. De-
~deia pr~utiva da 'borracha nativa, organizadas ou putados, volto à tribuna hoje para trazer minha p'r~-

'rtão em' cooperativas; associações, reservas e co- cupação com relação à decisão tomada' ontem na
munidades' '9xtrativistas; todos os benefícios conce- Comissão de Minas e Energia, que.aprovou o substi-
di~os pelo programa Amazônia Solidária. tutivo do Deputado. Paulo Bornhausen referente ao
.' "Este é o apeIO que fazemos ao Presidente Fer- projeto de lei encaminhado à Casa pelo Deputado
'nando Henrique, e temos certeza de que S.Exa. ha- Fábio Feldmann. .
'verá' de analisar o' documento que lhe enviamos, Havia eu apresentado; juntamente com o Depu-
êóm' q apreço que sempre nos distinguiiJ em proble- tado Luéiano ZICa, sugestões de mudança nosubstitu-
ma'de'interesse públicO que a ele leval'liOs: tivo elaborado pelo Deputado Paulo Bornhausen; que,
'.. ,'. A SRA.' ETEVALDA GRASSI DE MENEZES infelizmente, apenas por um voto não foram acolhidas

"(PTB-ES. Sem revisao da oradora.) - Sr. Presiden- na reunião de ontem.
te, 8ras. e Srs. Deputados, mais uma vez trago a Esta questão virá a plenário; por isso, faço um
este plenário meu repúdio ao Banco do Brasil pelo apelo aos Parlamentares de todos os partidos no
descumprimento das normas estabelecidas pelo sentido de que aqu'i possamos corrigir o grave erro
Conselho Deliberativo da Política Cafeeira, o que cometido on~em na Comissão de Minas e Energia.
prejudica os cafeicultores do Estado do Espírito San- O uso: da Màta Atlântica, conforme o esta-
tô, o segundo maior produtor de café deste País, belecido no substitutivo do Deputado Paulo Bor-
cÇ)m uma contribuição de 5 milhões de sacas de nhausen, não nos, dá nenhuma tranqüilidade
café. quanto à préservação de uma das mais impor-
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tantes reservas biológicas do planeta. A ~111a.taAtlân

tica está reduzida a cerca de apenas '10% dó que
era em 1500 e sua importância lavou a Constituinte
a considerá-Ià úm patrimônio nacional. A partir de
umesforçofeitoespecialmentepelasentidadesciei,
tíficaseambientalistas,aMataAtlânticafoi reconhe
cidacomo reserva dabiosferapela Unesco.

Portanto, não se trata apenas de regulamentar
um desmatamento. Trata-se de regulamentar a rela
çã,o do desenvolvimento econômico brasileiro com
uma reserva da biosfera, como é a Mata Atlântica,
absolutamente resguardada por regras da Unesco e
um patrimõn10 nacional.

Encontram-se heje na Mata Atlântica 70% da
população brasileira. Ela também é fundamenta!
não apenas pela sua importância científica, mas
para a preservação dos recursos hídricos, que
abastecem os grandes centros urbanos, dos quais
dependem mais de 70% dos brasileiros.

Por causa disso, lembro aos colegas Parlamenta
res a importância de, na vinda do projeto pal'li\ o plenário,
corrigirmos os erros do substitutivo do Deputado Paulo
Bomhau8eTi. Tenho a ooilVicção de que isso é possível
e tenho confiança em que o plenário irá fazê-lo.

Insisto em que este projeto, mesmo nos ter
mos já elaborado pelo Deputado Fábio Feld
mann, está absolutamente coerente com as pro
postas da Conferência Rio-92, segundo as quais
a presenfação ambiental tem de ser compatível
com o desenvolvimento econômico. O que não é
possível é permitirmos o uso indiscriminado da
Mata Atlântica.

O principal erro do substitutivo do Depuredo Pau
lo Bomhausen é que ele transfere a comissões munici
pais a d6Cisão sobre o uso da Mata Atlântica, que é
um patrimônio nacional e uma reserva da biosfera.

Era o que tinha a diLer.

Durante o discurso do Sr. Octávio Elí
sio, o Sr. Heraclito Fortes, 1º Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Arnaldo Faria de Sá, § 2J!
do artigo 18 do Regimento Interno.

ra) SR. PI5i!e81DlERIlTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a palavra ao Deputado Valdir Colatto.

© SR. V.;~LI)IR COLATIO' (Bloco/PMDB-SC.
Sem revisão do orador.)_",: Si". Presidente;Sras. e
8m. Deputados, ocupo esta' tribuna pa.ra falar da
qUE/stão da Mata Atlântica, especificamente no Esta
do de Santa Catarina, cuja realidade muitos Dsputados
d&Econh~

Foi baixado pelo Executivo e pelo Ibama o fa
migerado Decreto nº 750, que transformou todo o

eM] ~~. 18419 3ª pág. Ovidio Uno

Estado de Santa Catarina em Mata Atlântica. Todos
sabemos dàs lindas praias que tem .0 nosso Estado,
do magnífico litoral que tem Santa Catarina, mas o
interior do Estado nada tem a ver com a Mata Atlân
tica. Temos a Serra doMar, e ali se encerra o espa
',ço da Mata Atlântica. Mas Q Decreto nº 750, editado
pelo Govemo, fez com que toda a Santa Catarina se
transformasse em Mata Atlântica.

I
Certamente, quem fez esse decreto foram os

tecn~ratasdolbêima, que não conhecem Santa Ca
tarina, não conhecem a sua realidade, a questão
econô'mica, da agricultura, do pequeno agricultor. Oi
tenta e cinco por cento das propriedades de Santa
Catarina têm menos de quinze hectares, e eles
transformaram aquela região'num lugar ori~e não se
pode 'tocar em qualquer plantà nativa.

Sr. Presidente, esse dec'~eto inviabilizou qual
quer atividade econômica em santa Catarina, porque
ninguém mais pode cortar uma 'árvore, n~m mesmo

\.- .
para fazer um cabo de enxada, co~o dizem os agncl.ll-
tores da região, quanto mais para dutro objetivo.

Com este Decreto nº 750 ...., e gostaria de cha
mar a atenção d;:lsta Casa para isso - Santa Catari
na está sendo considerada terra arrasada. Por quê?
Porque toda essa legislação florestal ocasionou uma
situação de clandestinidade. Não se consegue licen
ça para cortar! umél árvore para qu~lquer coisa. En
tão, as pessoa~ estão derrubando árvores conforme
seus interesses e de acordo'com o que pensam.

..__...---

Por isso, Sr. Presidente, peço o apoio de todos
os membros desta,' Casa para o substitutivo do De
putado Paulo Bornhausen, pa~. que possamos re
splver a questão de Santa Catarina estadualmente e
nao nacionalmente, como querem fazer alguns xiitas
do meio ambiente, os quais querem fazer com que
Santa Catarina seja considerado como Mata Atlântica,
o que não é verdade.

Outro assunto, Sr. Presidente. É com imensa
sátisfação que ocupamos hoje a tl'ibuna desta Casa
para dar conhecimento a nossos', pares do projeto
desenvolvido pela Empresa de- Pesquisa 'Agropecuá
ria e Ehrtensão Rural de Sa,nta .. Catarina (Epagri).
Executora do ProglJima Viva o càmpo, 'concebido e
coordenado pela Secretaria. de Estado do Desenvol
,vime,n..to e Agricultura, a EPAGRI atende, em nome
do Governo Estadual, ao compromisso de resgatar o
serviço de eldensão -rural e pesqueira e a pesquisa
agropecuária em Sant?, Catarina.

As diretrizes da empresa, estabelecidas de
acordo com as necessidades da s~iedadebrasileira
e da catarinense, em particular, 'foram amplamente
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discutidas com os usuários, beneficiários e clientes
do projeto, além do próprio corpo f!-Jncional. .

Tendo como missão a COl'lst"4ção de um mo
delo de desenvolvimento sustentável, a Epagri parti
cipa dos programas do Governo Estadual, estimu
lando a competitividade, a qualidade e a produtivida
de no setor, para assim aumentar a renda e, conse
qüentemente, o nível de vida da população. No con
texto, importará manter a agricultura do tipo familiar
como um dos esteios da vida econômica, social, cul
tural e política de Santa Catarina.

A experiência acumulada nas últimas quatro
décadas faz da Epagri um centro de excelência no
campo da tecnologia agropecuária e pesqueira. Pre
sente nos 293 Municípios catarinenses, abrange
hoje 14 administrações regionais, 10 estações experi
mentais, 11 centros de treinamento e 25 unidades
municipais, gerenciadas em regime de descentraliza
ção administrativa.

O maior patrimônio da Epagri consiste em re
cursos humanos. Compreendendo a crescente ne
cessidade de qualificação dos profissionais respon
sáveis pelas áreas de planejamento e pesquisa, a
empresa incentiva seus funcionários ao pennanente
aprimoramento, por meio da participação em even
tos de curta duração e em cursos de pós-graduação.

Seus 2.068 empregados, distribuídos em todo
o território do Estado, atendem a aproximadamente
100 mil famílias de agricultores e pescadores, além
da assistência prestada a cooperativas, agroindús
trias, prefeituras e organizações não-govemamen
tais.

O período compreendido entre 1995 e 1996 foi
marcado por muitas realizações. Destacam-se, entre
elas, a retomada do projeto de municipalização e
das ações de assistência técnica e extensão rural, a
readequação da estrutura organizacional da Epagri;
a implementação do programa de qualidade total; a
implantação de três novos centros de treinamento,
em Canoinhas, ltajaí e Campos Novos; realização
de mais de 450 mil visitas. de orientação a famílias
rurais, mais de 6 mil visitas a unidades municipais,
de quase 6 mil eventos de capacitação de produto
res e pescadores e de mais de 1.300 eventos de
capacitação de técnicos municipais.

É bom que se ressalte, no período menciona
do, a absoluta periodização das necessidades da
agricultura familiar a redirecionar as linhas básicas
de pesquisa agropecuária. No processo de geração
e difusão de tecnologia e alcançando elevado poten
cial de produtividade, Iançaram-se os cultivares de I;lr
roz. batata. videira. forrageira e maçã; ampIiaram-se

ainda as insta!açães dos laboratórios, destinadas à
produção de bananeiras in vitro, que representará
um incremento, em termos estaduais, da ordem de
300%.

No que se refere à profissionalização dos pro
dutores rurais, uma das metas básicas da Epagri,
muitos progressos foram obtidos no biênio mencio
nado. Os números são excelentes: 1.274 cursos, mi
nistrados em 41 áreas, possibilitaram a formação
profissional de quase 20.000 produtores do Estado.

\ -
Quanto aos trabalhos désenvolvidos no sentido

da recuperação e preservação dos recursos natu
rais, ~anharam destaque, além da atuaçã,o em qua
se mil.hectares de área agrícola e do reflorestamen
to de quase 20.0op hectares" o macrozoneamento
agroecológico e socioeconômico de Santa Catarina,
o monitoramento das condições clirnáticlls com ela
boração de cartas e previsões diárias, a irrigação de
quase 50.000 hectares em atendimento a 1.600 pro
jetos coletivos e individuais e o- trabalho. realizado
em 500 microbacias distribuídas em 204 Ml,Inicípios,
que tem em vista, por meio da utilização d~' técnicas
apropriadas de manejo de solo e de água, ó~,aumento
suste~da produção..

É assim que a Epagri vem trabalha'1.do em
Santa Catarina, mantendo coerênci;;J. em reí~ção à
proposta básica no sentido do desenvolvimehto sus
tentável do Estado. Buscando respeitar o necessário
equilíbrio entre' recursos naturais e humanos e as
formas de produção e exploração, a empresà vem
atuando de acordo com rigoroso 'planejamento: estra
tégico para fomentar a; produção agropecuária do
Estado. Atua em várias frentes: na correção do solo,
com aplicação de'calcário em mais de 120.00ó hec
tares; na elaboração e assistência de 6.500 projetos
de crédito rural; na. construção de 440 armazéns in
dividuais e éOmunitáriOs de ampla capacidade;' na
melhoiia da ali~.nt,açâoanimal, mediante oferta de
forragens de tiba quàlidade; e melhoramento genéti
co de rebanhos pOr intermédio das mais avançadas
técnicas de rêprodução.

Não poderíamos -concluir sem fazer menção ao
excelente trSbalho desenvolvido em termos .de pro
dução pesqueira, que vem oferecendo novas alter
nativas para pescadores artesanais do litoral catari
nense. Já ~e intr~uzilllm 45 milhões de ~Ievinos

nos viveiros para piscicultura e já se regulamen~ou,

junto ao Ministério da Marinha, a destinação de
áreas exclusivas de maricultura nas praias do Esta
do. Realizaram-se, ainda, convênios diversos, pelos
quais se estabeleceram interessantes parcerias com
os Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente e com
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a Universidade Federal de Santa catarina e de VlCtoria,
noCanadá

Esse, pois,-o-trabalho desenvolvido pela Epa
gri, que oonfere ao nosso Estado lugar de destaque
no cenário da prOdlição nacional, sobretudo no que
se refere aos projetos de assistência técnica, profis
sionalização e orientação no sentido do melhor apro
veitamento dos recursos disponíveis. A atuação des
sa empresa, no interior de Santa Catarina, tem segu
ramente modificado o perfil procfutivo local, em favor
das famílias de agricultores, que se sentem motiva
dos ao trabalho e ampar~~s, sem patemalismo,
pelo Governa Estadual.

Nosso reconhecimento, assim, aos dirigentes e
técnicos da Epagri, cujo empenho, dedicação e com
petência têm contribuído de forma decisiva para o
sucesso do empreendimento. Nosso apoio ao Go
vemo do Estado, que mais uma vez se mostra fiel aos
compromissos de campanha, engajando toda a s0cie
dade na luta cotidiana pelo desenvolvimento rac~
da econofnia de Santa Catarina, visando, acima de
tudo, à melhoria das condições de vida da população.

O SR. WALTER PINHEIRO (BlocoIPT - BA.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr;Is e Srs.
Deputados, os servidores públicos, que no último dia
23 ,de setembro registraram a marca inédita de mil dias
sem reajuste, vão hoje para a casa dos 1.027 dias.

Tem sido comum o debate na sociedade sobre
o sofrimento e a penúria por que têm passado os
servidores públicos federais. E ontem, mais uma
vez, os servidores nutriam a expectativa de que, o
Supremo Tribunal Federal pude$$S, de uma vez por
todas, deliberar sobre a questão dos 28% 0, portan
to, reduzir o sofrimento que os servidores pú~licos

federais vêm passando há mais de mil dias. Lamen:'
tavelmente, a decisão do STF foi adiar o julgamento.
Os servidores públicos ampliam, assim, estaangús
tia, este sofrimento patrocinado pelo Govemo, que já
demonstrou claramente que não tem compromisso
com o serviço públiço, que já demonstrou claramen
te que prepara todo o terreno para a completa priva
tização das áreas da saúde e serviço público em ge
rai. Já'se comenta que se prepara também a privati
zação de parte da Receita Federal, demonstrando
que nem no combaté à sonegação este Govemo
está interessado.

Portanto, queremos registrar o nosso repúdio
e, ao mesmo tempo, apelar para o Supremo TribunaJ
Federal que, de uma vez por todas, decida a ques
tão dos 28%, dando um tiro de misericórdia neste
debate e resolvendo uma questão que, em decisão
anterior, já deliberou a favor dos servidores públicos.

Portanto, esse reajuste já deveria estar incorporado
ao salárip desses servidores.

Nesse sentido, Sr. Presidente, mais uma vez,
quéro fazer um apelo ao Govemo, para que abra
imediatamente a negociação com os $eryidores, e
também a esta Casa, para que se some aos servido
res públicos na perspectiva dessa rodada de nego
ciação que envolve reajuste salariaJ e o' julgamento
dos 28% por parte do Supremo Tribunal Federal.

Sr. Presidente, desejo referir-me a outro assun
to. Gostaria de registrar o posicionamento de ex-di
tetoras e diretores da UNEB - Universidade Esta
dual da Bahia ~xpresso numa Carta que foi publica
da pelo jornal ATarde, no dia 21-10-97, -Espaço do
Leitór-, sobre um assunto que já tive a oportunidade
de aqui manifestar nossa ~ição, evidentemente, con
trária ao seu conteúdo e a forma como foi encaminha
do pelo Govemo do Sr. Paulo Soutd,"na Bahia.

Trata-se da Lei Estadual OÓ
i
7.176, de 10-9-97,

que trata da reestruturação das universidades esta
duais baianas.

Essa carta, a qual nos referimos, é um docu
mento, agora pijblico, muito importante, porque tra
duz clara e inequivocamente não só nossa posição
que, como já disse antes, expusemos aos nobres
pares desta Casa por ocasião da discussão e vota
ção da lei acima referida pela Assembléia Legislativa
do Estado da Bahia, comO também reflete o pensa
mento da maioria dos profissionais do meio acadê
mico da Bahia, bem como do alunado da Uneb.

Quero destacar, dentre os muitos parágrafos
elucidativos desta carta, o último, em que os referi
dos signatários expõem, sem, qualquer tergiversa
Ção, suas conclusões no que diz respeito à reação
d~ comunidade universitária às decisões tomadas
pelo Governo da Bahia e aprovadas pela Assem
bléia Legislativa.

É mister ressaltar que esses.Últimos fa:
t08-- a reestruturação inesperada da Uneb,
a exoneração· discriminada de diretores e a
sOSpensão por prazo indeterminado do pro
ceSSo ,eleitoral já em curso - têm causado
uma reação natural·~ perplexidade e revol:
tamo seio da comunidade acadêmica, acar
retando manifestações de várias· naturezas,
notadamente por parte;, do segmefl,to estu
dantn, que não compreende as cauSas das
decisões que foram recentemente tomadas,
porque acreditava num Pfocesso regular e
tranqüilo de transição política e administrati
va' na universidade. As reações advindas
dessas decisãe.s estão acontecendo, portan-
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to, como uma fonna de pressão para aquilo
que todos desejam, que é a recuperação da
normalidade e das formas democráticas de
condução do processo universitário. Acredi
tamos que o diálogo aberto com todos os
segmentos universitários, nesse momento
delicado para as universidades estaduais e,
particulannente, para a Uneb, seja a melhor
maneira de se alcançar tais objetivos.

Portanto, Sr. Presidente, quero parabenizar os
signatários desta carta pelas posições finnes e cora
josas em defesa da democracia universitária violen
tamente atacada por aqueles que querem destruir o
exercício pleno da autonomia das universidades esta
duais da Bahia confonne o que dispõem os arts. 53 e
54 da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Por fim, solicito que a referida matéria, em ane
xo, seja incorporada, na íntegra, a este pronuncia
mento, para que fique registrado nos Anais desta
Casa. Solicito ainda que este pronunciamento seja
publicado e divulgado nos órgãos de divulgação des
ta Casa, no jomalHoje na Câmara e no programa
A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
MATÉRIA A QUE SE REFERE O

ORADOR:

A reestruturação das universidades
baianas - implicaçõeà~ Uneb

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LOB, dedica os seus arts. 53 e 54 à
questão da autonomia universitária.

Não restam dúvidas de, que a lei é demasiada
mente tímida quanto ao assunto, atendendo-se a
prerrogativas no âmbitC) do funcionamento intemo da
universidade, sem garantir a possibilidade do exerCí
cio pleno das competências ligadas à sua missão
social, através do ensino, pesquisa e extensão. Esta
limitação traduz-se basicamente na omissão de dis
positivos legais que disponham sobre as condições
de repasse de verbas para as universidades públi
cas. A lei, entretanto, considera que as peculiarida
des de cada instituição de educação superior devem
ser a referência básica para sua estruturação e fun
cionamento, bem como para financiamento, planos
de carreira e regime de pessoal (art. 54). Isto traduz
como uma das mais importantes condições de exer
cício de autonomia universitária.

Um outro aspecto ligado a autonomia refere-se
ao princípio da gestão democrática, assegurada no
art. 56 da LOB, que atribui aos órgãos deliberativos
superiores de cada instituição a prerrogativa de defi
nição dos procedimentos de escolha dos seus diri-

gentes máximos, com a participação dos diferentes
segmentos da comunidade universitária.

A recente Lei Estadual n2 7.176, de 10-9-97, a
qual reestrutura as universidades estaduais baianas,
deixa, entretanto, margem a dúvidas acerca de exer
cício pleno da sua autonomia conforme a lei nacional
dispõe, em função de alguns dos dispositivos da
nova legislação, entre os quais se destacam a pre
dominância'de membros não pertencentes à comu
nidade aca,dêmica na composição de Conselhos de
Administração, a dependência de autorização de
concursos pelo Poder Executivo, ainda que as vagas
respectivas já sejam éxistentes na instituição; a rees
tRIturação de cargos à revelia das peculiaridades e ne
cessidades de cada modelo administrativo etc.

Um ponto f\Jndamental das mudanças ocorri
das a partir da lei é a unifonnização do modelo es
truturaI para todas a~ quatro universidades estaduais
baianas, adotando-se ó chamado modelo "binário";
no qual desaparecem os cargos-de diretor e vice-di
retor de unidade, bem como o de chefe de departa
mento, pennanecendo uma estrutura composta'do
reitor e vice, diretor de departamento e coordenador
do Colegiado de Curso. Ressalte-se que a Universi
dade do Estado da Bahia - UNEB, caracterizada
como multicampi, é a única que ainda' não havia
adotado o modelo binário, funcionando, até então,
através do modelo ternário (onde os cargos acima
faziam parte da sua estrutura organizacional). ,,' .

Coma universidade multicampi, a Uneb vinha
funcionando com 18 unidades universitárias (agora
departamentos) espalhadas em cinco microrregiões
do Estado da Bahia, guardando entre si distâncias
'de até 9OOkm.

Nesse caso, é evidente que essa transição de
verá acarretar dificuldades para implantação dos de
partamentos, levando-se em canta a critério básico
para a departamentalização, que é a de afinidade de
áreas de conhecimento, fundada em bases episte
mológicas, não apenas nas semelhanças de conteú
dos ou tenninologias. Qualquer coisa fora disto po
derá' traduzir-se em "arranjas· superficiais; para
atender a uma estrutura já pré-determinada. Com
base nesse raciocínio, 'cabe um questionamento:
camo, por exempla, implantar um departamento de edu
cação congregando docentes das anti~ unidades uni
versitárias, que oferacem de Pedagogia, 'mas que man
têm entre si diferenças geográfICaS consideráveis?

O que se esperava é que a estrutura orgânica
por departamentos só seria implantada na 'Uneb
após avaliação pela comunidade universitária da
modelo de departamentalização mais coerente com



33968 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1997

a sua característica multicampi, com a conseqüente
definição dos departamentos, a partir daquele crité
rio acima citado. Entretanto, tal não aconteceu, além
de que a" extinção dos cargos de diretor de unidade
e sua substituição por diretor de departamento de
ram-se sem a devida definição das respectivas com
petências e atribuições e antes mesmo da regula
mentação da lei estadual. Este quadro de instabilida
de na Uneb toma-se ainda mais acentuado a partir
das decisões da administração superior de, sem
considerar o mandato efetivo de todos os diretores
de unidade, eleitos por voto direto, nomear, em cará
ter pro tempore, apenas parte deles, dentro do novo
cargo de diretor de departamento, çonforme exige a
lei, excluindo os demais com bàse em razões de or
dem exclusivamente pessoal.

Uma outra questão a destacar, dentro desse
quadro, refere-se à suspensão, pela reitoria, por
tempo indeterminado, do processo eleitoral para pro
vimento dos cargos de reitor e vice-reitor da Uneb,
pela perspectiva das novas exigências legais, que
atingem aspectos relacionados ao processo suces
sório. Tal processo até o momento não foi retomado,
apesar de que, pelas normas estatutárias da institui
ção, já devesse ter sido deflagrado.

É mister ressaltar que esses últimos fatos - a
reestruturação inesperada da Uneb, a exoneração
discriminada de diretores e a suspensão por prazo
indeterminado do processo eleitoral já em curso 
têm causado uma reação natural de perplexidade e
revolta no seio da comunidade acadêmica, acarre
tando manifestações de várias naturezas, notada
mente por parte do segmento estudantil, que. não
compreende as causas das decisões que foram re
centemente tomadas, porque acreditava num pro
cesso regular e tranqüilo de transição política e ad
ministrativa na universidade. As reações advindas
dessas decisões estão acontecendo, portanto, como
uma forma de pressão para aquilo que todos dese
jam, que é a recuperação da normalidade e das for
mas democráticas de condução do processo univer
sitário. Acreditamos que o diálogo aberto com todos
os segmentos universitários, nesse momento delica
do para as universidades estaduais e, particularmen
te, para a Uneb, seja a melhor maneira de sealcan
çar tais objetivos.

Iraci Gama Santa Luzia - Ex-diretora do
Departamento 11 - Alagoinhas

Ivanê Dantas Coimbra - Ex-diretora do
Departamento 1- B - Salvador

José Bites de Carvalho - Ex-diretor do
Departamento VII - Senhor do Bonfim

Luís Carlos Jandiroba Ex-diretor do
Departamento XI - Serrinha

Maria Mavanier Siquara - Ex-diretora do
Departamento X - Teixeira de Freitas

Sandra Simone Pacheco - Ex-diretora do
Departamento l-C - Salvador

Durante o discurso do Sr. Walter Pi
nheiro, o Sr. Arnaldo Faria de Sá, § 29 do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Maurício, 19 Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado José Coimbra.

O SR. JOSÉ COIMBRA (PTB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Depu-·
tados, estamos comemorando o primeiro foguete lan
çador de satélites 100% nacional, numa prova de que,
havendo recursos, o brasileiro consegue igualar-se
aos centros de tecnologias mais desenvolvidos.

A construção desse foQuete credencia o Brasil
lii figurar ao lado de uma elite tecnológica que domi
na os conhecimentos de' cdnstrução de Veículos
Lançadores de Satélites (VLS).

O VLS brasileiro foi desenvolvido pelo Centro
Tecnológico da Aeronáutica, que. tem sede em São
José dos Campos e que vem trabalhando neste pro
jeto há muitos anos. A parceria entre a Agência Es
pacial Brasileira, presidida pelo Dr. Luiz Gylvan Mei
ra Filho, o Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA)
e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
foi decisiva para o sucesso do empreendimento.

O VLS e o Satélite foram desenvolvidos com
tecnologia nacional. O fato merece ser, festejado e
sem dúvida mexe com o nosso orgulho. .

,Este é o lado bom" positivo e que "'. também
festejamos.

Quero aproveitar este momento de euforia para
lembrar que esse sucesso, só fõi possível pela quali
dade dos recursos humanos mobilizados.

I

Infelizmente, corremos o risco, qepois de todo
esse sucesso, de assistir ao desmonte dessa equipe
se o Governo insistir na política salarial que vem pra
ticando em relação aos técnicos do Instituto de Pes-
quisa e DesenvoM~nto. "

A iniciativa privada ou até outros governos se
guramente estão atentos e tentarão conquistar nos
sos profissionais. O investimento em mestrado e
doutorado feito pelo Governo brasileiro poderá resul
tar em benefício para terceiros, e a sociedade como
um todo, que contribuiu com seus impostos, ficará
sem a contrapartida. '
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É necessária uma reflexão rápida do nosso Atlântica e com o Deputado Sarney Filho, que recen-
Governo, a fim de encontrar uma saída que permita temente, com todos nós, criou a Frente Parlamentar
manter unida essa equipe e dar-lhe condições para em defesa do meio ambiente.
o des.envolvimento de outros projetos essenciais ao Era o que tinha a dizer.
nosso País. O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ (PPB - SP.

Era o que tinha a dizer. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Pro- Sr's e Srs. Deputados, recentemente o Sr. Presiden-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e te da República determinou providências a fim de
Srs. Deputados, criada por Decreto Presidencial, em que os órgãos do Poder Executivo se abstivessem
janeiro deste ano, a Reserva Extrativista Marinha de de apresentar recursos judiciais impossíveis de se-
Arraial do Cabo, no Município de Arraial do Cabo, rem, juridicamente, providos e, também, nas causas
Estado do Rio de Janeiro, constitui-se numa das de valor igualou inferior a mil reais.
mais importantes conquistas não somente dos pes- A providência omite, lamentavelmente, deze-
cadores artesanais mas sem dúvida nenhuma repre- nas de milhares de ações em que as consultorias
senta valiosa conquista do nosso Estado na área de flagrantemente· são contrárias ao texto das leis,
meio ambiente. como vem ocorrendo com o Instituto Nacional de Se-

Há alguns dias estive naquele município da re- guro Social (iNSS);':em ações de interesse de apo-
gião dos lagos. Conversei com a Associação da Re- sentados e pensionistas.
serva Extrativista, que agrega pescadores humildes, Ocorre que o-INSS, quando condenado na Jus-

o determinados, que vêem um sonho se tomar realida- tiça ao pagamento de valor superior -ao chamado
de e já sentem as modificações positivas no mar de teto previdenciárié, ou' seja, cinco mil, seiscentos e
Arraial, criadouro inigualável, que merece o amor e o trinta e dois reais, cuja liquidação se deva dar :me-
trabalho de todos nós. diatamente, o efetuava 10 depósito bancário pelo valor

Pude sentir questionamentos e preocupações do teto e remetià a diferença para pagamento com
de todos o os setores. Nada me causou estranheza; base no que determina a Constituição: na ordem de
em Arraial do Cabo, a Associação da Reserva Extra- apresentação dos precatórios.
tivista, a Prefeitura, o Instituto de Pesquisas da Mari- A partir, porém; de decisão do Supremo Tribu-
nha, a Capitania dos Portos, a Colônia de Pescado- nal Federal, provocado p.ela União, pronunciando-se,
res, a própria área empresarial; que desejam investir em parte, por declaração de inconstitucionalidade do
no turismo ecológico, enfim, todas as pessoas que art. 128 da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Pla-
desejam o melhor pare: a região do lagos tem hoje nos de Benefícios da Previdência Social, determi-
oportunidade ímpar de construir em conjunto o Plano nando, portanto, a aplicação de dispositivos do Códi-
de Utilização da Reserva Extrativista. go Civil que tratam da liQuidação de demandas judi-

É por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa- ciais contra a Fazenda ::Pública, o INSS entendeu
dos, que deste plenário apelo ao Exm'l Sr. Ministro que não mais precisaria, depositar em juízo o valor
do Meio Ambiente, Dr. Gustavo Krause, ao IIrrll Sr. do teto previdenciário, remetendo a precatório todo o
Presidente do Ibama, Dr. Eduardo Martins, ao IIrrll Sr. montante decidido em f;lvor de .apo&entados e de
Superintendente do lbama - Rio, Dr. Antônio Velasco, pensionistas.
para que façamos, com a máxima urgência, audiência Trata-se, sem dúvida, Sr. Presidente, de uma
pública em Arraial do Cabo, com a presença dessas crueldade extrema do órgão previdenciário contra
autoridades e de todos os segmentos envolvidos. pessoas idosas, doentes e cansadas em sua esma-

Ainda, nesta semana, em audiência com o Pre- gadora maioria, porque os artigos do Código Civil
sidente ,do Ibama, pude sentir o seu interesse na analisados peto Supremo, tratam de ações contra a
questão, colocando-se imediatamente à disposição Fazenda Pública; enquanto as ações previdenciárias
para ir a Arraial. são movidas contra uma autarquia, no caso o INSS,

Para concluir, reitero o apelo que considero ur- que tem orçamento e recursos próprios.
gente. Toda a comunidade de pescadores artesa- É importante transcrever a parte inicial do art.
nais da região necessita do nosso empenho. É hora 100 da Constituiçao Federal, que trata dos precató-
de construir o Plano de Utilização da Reserva Extra- rios. Diz, textualmente:
tivista de Arraial do Cabo. À exceção dos créditos de natureza alimentí-

Aproveito a oportunidade para solidarizar-me cia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal,
com todos os que discursaram em defesa da Mata Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judi-
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ciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológi-
ca de apresentação do~ precatórios...

Ora, Sr. 'Presidenfe, está claro pela leitura des
se dispositivo constitucional, não precisando ser ju
rista nem exegeta laureado para entender, que a de
cisão não alcança as ações previdenciárias.

A decisão do INSS submete aposentados e
pensionistas a uma espera adicional e não-prevista
por eles, já que a demora até então verificada se re
feria a uma delonga causada por congestionamento
dos tribunais, a qual nunca é inferior a cinco anos,
demora essa que, agora, com essa decisão adminis
trativa arbitrária e irresponsável do INSS, pode alon
gar-se por mais trinta meses, na dependência da
época de inscrição do precatório.

Acresce, ainda, Sr. Presidente, que em inter
pretação lógica e de bom-senso, quando um apo
sentado ou um pensionista ingressa com ação parà
reaver na Justiça um direito que expressa, de fato,
lesão ao seu patrimônio jurídico, está em jogo um
crédito de natureza alimentícia, que se intercomuni
ca com a própria questão de sua sobrevivência.

São, como se sabe, Sr. Presidente, mais de
dezessete milhões de brasileiros penalizados pela
ação injusta e cruel de um governo que não tem
qualquer responsabilidade com o social, a maioria
dos quais não tem sequer condição de ingressar
com ações judiciais para reaver direitos que lhes
foram esbulhados.

Quanto aos que ingressaram com essas açõ
es, em número de dezenas de milhares em todo o
País, existem aqui em Brasília, em diferentes Varas
da Justiça Federal, nada menos do que trinta e cinco
mandados de segurança impetrados para que o
INSS cumpra decisões judiciais e pague, imediata
mente, os valores que não ultrapassem o teto previ
denciário, os quais devem ter a concessão de medi
da liminar a q~alquer momento.

Ternos, portanto, mais uma vez, a força do di
reito se contrapondo ao direito da força. O Judiciário
continua sendo o melhor remédio contra um Gover
no arbitrário, prepotente e desumano, que afronta a
consciência júrídica da Nação.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, desejo aqui hoje externar o meu ponto
de vista contrário à instituição de uma contribuição
permanente sobre movimentações financeiras.

Os meios de comunicação têm divulgado que
setores do Governo e membros do Congresso Na
cional propõem ou tencionam propor a transforma
ção da Contribuição Provisória sobre Movimentação

Financeira -:-". a chamada CPMF - em contribuição
permanente. A Comissão de Constituição e Justiça
do Senado Federal até aprovou emenda,nesse sen
tido, na proposta de reforma da Previdênci~Social.

Ora, a carga tributária no Brasil, que já supera
'30% do PIB, é extremamente elevada se comparada
com a de outros países com níveis de desenvolvi
mento semelhantes ao do Brasil, como a Argentina,
onde a carga tributária é de 22% do PIB.

:Vários são os pontos negativos que podem ser
enumerados a respeito da inclu~o de contribuição
permanénte sobre movimentações financeiras em
nosso ordenamento jurídico.

Trata-se de um tributo, que incide em cascata
ou de forma cumulativa soqre todas as etapas da
produção, gerando sérias distorções a médio e longo
prazos no1sistema produtivo à encarecendo os pre
ços finais de todos os bens de 'consumo, inclusive 'os
populares e os gêneros de primeira necessidade.

\

A contribuição eleva também o custo dos ser.vi-
ços ofereelrjos à população; onera os fluxos financei
ros; ocasiona o aumento das taxas de juros, com refle
xos na dívida pública; 'prejudica as exportações; e im
pede a harmonização do sistema tributário brasileiro
com os sistemaS dos nossos parceiros comerciais.

A afirmação de que os pobres não pagam o tri
buto é um en'godd. Toda a população sofre o grava
me, inclusivé os de menor poder aquiskivo, de forma
indireta, em decorrência da transferência do ônus da
contribuição aos prêÇos dos produtos e serviços.

Além disso, "todos sabemos que a CPMF não
tem ajudado a resolver os problemas.do sistema de
~aúde e que os recursos arrec~dado~ têm sido inclu
sive utilizados para pagamento de dívidas já contraídas
pelo Ministério da Saúde.

Felizmente, o bom senso ,tem prevalecido no
.congresso Nacional nesta questão, pois o Plenário
do Senado Federal rejeitou, na votação em primeiro
turno da reforma da PrevidênCia" mediante destaque
para votação em separado, a possibilidade de insti
tuição de contribuição pe~nente sobre movimen
tações financeiras que, conforme dissemos, já tinha
sido. aprovada pela Comissão, de Constituição e
Justiça daquela Casa.

Em vez de novos tributos, o q~e o nosso País
precisa é de uma reforma tributária que simplifique o
sistema vigente; qu.e amplie a base tributável de for
ma a alcançar corretamente as d.iversas manifesta
ções de capacidade econqmica, pois onde todos pa
gam impostos, todos pagam rT)8.nos; que promova a
justiça fiscal e proporcione melhor e mais justa re
partição de riqueza; e que não crie obstáculos ao de-
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senvolvimento dos diversos setores da economia e
das exportações brasileiras.

O SR. VÂNIO DOS SANTOS (BlocolPT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) ""'" Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, a Caixa Econômica Federal
posterga há três anos o aumento salarial de seus
trabalhadores sob a alegação de inexistirem recursos
na instituição.

Esta tem sido a especialidade da gestão Sérgio
Cutolo: uma política de recursos humanos de liqui
dação do bancário e uma figuração extema, merca
dológica, de uma gestão capaz apenas para fomen
tar a barganha política do Governo Federal. Posa de
moderno, de adotar padrões competitivos e geren
ciais, mas, na realidade, afasta a instituição de seus
compromissos sociais e serve de alavanca econômi
ca para os propósitos continuístas do atual Govemo.

E para comprovar que não ficamos só na de
núncia, basta verificar o contrato de empréstimo fir
mado pela Caixa Econômica Federal e o Govemo do
Estado do Rio de Janeiro, que serviu para viabilizar
a venda do Bane~.

Há muito tempo já denunciávamos esta opera
ção. Chegamos mesmo a realizar pronunciamento
no período do Grande Expediente, em 14 de julho,
alertando para o inexistência de reais garantias para
o negócio. Agora, finalmente, tivemos acesso ao
contrato e os dados são estarrecedores.

Os 3 bilhões de reais que a CEF emprestou
para o Estado do Rio de Janeiro produzem prejuízos
na ordem de 195 milhões de reais por ano. A CEF
buscou estes recursos no mercado interbancário a
uma taxa de captação de 22% ao ano e efetuou o
empréstimo a uma taxa de IGPdi mais 7,5% ao ano,
conforme cláusulas V e VI do contrato. Este índice,
que varia segundo a oscilação inflacionária, repre
senta hoje uma taxa anual de 15,5% ao ano. Inclusi
ve, o IGPdi atingiu índices negativos neste mês, o
que reduz a correção do empréstimo. Esta diferença
provoca um rombo brutal nas contas da Caixa. Se a
CEF tivesse colocado os 3 bilhões de reais para
operações de crédito com seus clientes, estes recur
sos seriam aplicados, no mínimo, a uma taxa de
28% ao ano, que é o custo dos empréstimos, o que
além de evitar o prejuízo poderia reverter em lucro.

Isso caracteriza ato lesivo e irresponsável da
direção da CEF, que, segundo .soubemos, atropelou
pareceres técnicos internos, inclusive no Comitê de
Crédito, para realizar esta operação nociva a empresa.

É bom destacar que a operação foi projetada
para ser ancorada pela federalização da dívida. Tal
fato não aconteceu, o que determina que os encar-

90S sejam devidos desde o dia 02 de outubro, 30
dias após a aprovação pela Assembléia Legislativa.

Outro fato gritante deste acordo de cavalheiros,
verdadeira negociata, é o fato de que o empréstimo
não tem prazo definido para se concluir; ou seja,
você está em dificuldade, vai ao banco, pega uma
bolada e diz para o gerente: Pago quando puder. É
exatamente isso o que o Governo do Rio de Janeiro
irá fazer. O v~lor da prestação está vinculado ao
comprometimento de até 11% da receita do Estado.
Isto significa que o prazo \fica pendente exclusiva
mente da capacidade financeira ocasional das con
tas públicas. Como as receitas estão decrescentes,
é certo, é previsível, é evidente que a. dívida não
será paga.

Além disso, :cs recursos oriundos das even
tuais privatizaçÕ6s do patrimônio público carioca es
tão impedidos de ser computados para ,efeito de re
ceita do E$tado. Em outras palavras, nem o neoIiberalismo

.. quer pagar.a dívida.

Para finalizar o escândalo, o contrato não tem
qualquer garantia. A União é apenas anue~e.

Por isso, Sr. Presidente, srªs e Srs,: Deputa
dos, estamos entrando, ainda hoje, com uma repre
sentação no MInistério Público e posteriormente com
uma ação popular cortra esta operação a,bsoluta
mente lesiva ao patrimônio da Caixa Econô~icaFe
deral e ao País. Esta operação danosa tem ,que ser
anulada e a' at~al diretoria da Caix~ deve se'r suma
riamente afaStada. Não há outra alternativa JlB:ra res
gatarmos a credibilidade das nossas instituiçõeS públi
cas e garantirmoS a. integ.ridade dO patrimônio público.

Durante o.. discurso do Sr. Vânia dos
santoS, o Sr. José Maurício, 1" Suplente de
Secretáriq, deixa a cadeira da presidência,
que é oc~dapelo Sr. Leônidas Cristina, § 2"
do artigo, 18 do Regimento Intemo.

O SR. P~ESlD~NTE (Leônidas Cristino) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado José Maurício.

O SR. i JOSÉ \'MAURfcIO (Bloco/PD:r - RJ.
Pronuncia o, seguinte disCurso.) ~ Sr. Presidente,
srªs. e Srs., Deputados, é possível consolidar uma
democracia sem justiça soc\al? É a mágica que nos
so grande David Copperfield dos trópicos vem ten
tando desde que assumiu o Governo brasileiro há
cerca de t~s anos. t Ilusionismo à parte, o maior má
gico de todos os tempos não é nenhum David Cop
perfield, é o brasileiro Fernançlo. ·Pinóquio· Cardoso.
Perto de FHC, David Copperfield parece aprendiz de
feiticeiro: com truques geniais faz desaparecer
boeings, corta um corpo hum~no ao meio, e faz ou-
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tras maravilhas que só a ilusão perfeita e a ficção mos Terceiro Mundo, agora somos décimo quinto,
podem proporcionar. talvez ainda numa escala pior no ranking dos de-

Já com o Copperfield brasileiro é diferente: sen,volvidos. Mais atrasados que nós só os países
nada d~ 'iJlJsão;' de·iicção. Com o mágico FHC, é africanos, e mesmo assim nem todos.
tudo real: ele não fjnge entregar o Brasil aos estran- I Como pudemos retroceder tanto em tão pouco
geiros, entrega mesmo, de verdade; não finge ven- tempo?
der nossas estatais, doa mesmo; não finge que é so- Não é tão difícil compreendermos tal desmoro-
cial-democrata, escancara o neoliberalismo; não namento. Basta que analisemos os fatos sob a ótica
gosta de pobre, então, para que fingimento? Tasca dc;> ilusionismo, carro-ehefe deste Governo.
logo uma política de desemprego e acaba de vez
com essa chatura de pobreza. É ai que entra a grande mágica de FHC.

Nosso Copperfield dos trópicos não finge, real- Ajudado pela mídia, sempre a serviço dos po-
mente faz desaparecer imensas riquezas nacionais derosos de plantão, FHC conseguiu mistificar a opi-
entre um sorriso e outro. Como num passe de mági- nião pública fazendo crer que os controladores, so-
ca, some com o frango, o arroz e o feijão do prato do mente eles, são! os verdadeiros donos da empresa -
brasileiro. Cadê o iogurte? Sumiu! Cadê o salário mí- nesse caso o Brasil -, podendo dela fazer o .que
nimo que estava no meu bolso? Sumiu! E a dentadu- bem entenderem: vendê-Ia, doá-Ia, passar o controle
ra que estava em minha boca? Também sumiu! Es- para outras mãos e desnáciOnalizá-la, tanto fazendo
tão vendo como sei fazer mágica direitinho? _ garga- ser os donatários forem estrangeiros, banqueiros ou
lha o ilusionista brasileiro, fazendo inveja ao seu co- multinacionais. O negóci.q é entrepar.
lega de mágicas. . Foi assim, com esta mistificação coletiva e com

É uma mágica tão poderosa que até parece uma ~imples penada numa medida provisória, que
mistificação. Com o suporte da fiel mídia sempre a FHC desapropriou o Banco Nacion81 e doou seu pa-
seu serviço, FHC diz querer salvar o Brasil, tomá-lo trimônio ao UNIBANCO, limpinho, de mão-beijada.
mais rico, mais justo, mais humano e faz tuoo exata- Com a Vale do Rio Doce, da qual a União detinha o
mente ao contrário. O povo, coitado, já não finge controle, FHC fez pior: entregou esta imensa estatal
mais acreditar. Mas Fernando Ilusionista insiste com de graça aos banqueiros internacionais e, junto, o di-
suas mágicas, tudo fazendo desaparecer. reito de exploração de nosso subsolo. Isso é que é

Jurou defender a Col1stituição. Tão logo sentou presentão!
no trono de Presidente vem rasgando diariamente Tudo, tudinho, sem qualquer consulta aos ver-
capítulo por capítulo, item por item dos:direitos e ga- dadeiros donos, aos acionistas, que somos nós, o
rantias individuais, de nossa soberania e nosso patri- povo brasileiro. Sem qualquer referendum ou autori-
mônio. Assegura querer o desenvolvimento de nos- zação do ~ongresso Nacional, sem nada, apesar
sa economia, mas só faz destruí-Ia. Sustenta como das inúmera,s liminares pedidas na justiça pelos bra-
indispensável privatizar tudo a toda hora para reduzir sileiros honradOs, de brio, e por nós, Panamentares
a dívida brasileira e o País voltar a crescer, mas só· da, Oposição, prova cabal do repúdio dos verdadei-
faz mesmo é estrangeirizar e endividar cada vez ro~ brasileiros a crime· tão hediondo como a entrega
mais o Bral:>il. da.s. riquez~ do nosso subsolo, patrimônio do futuro

Esse é o nosso Copperfield. Junto à sua genial do,'Brasil. "
e acadêmica equipe econômica mantém os juros na O ardil, ou mágica; como queiram, é sempre o
estratosfera como justificativa para aumentar nossas mesmo: fingir que o controlador é dono da empresa,
reservas, mas estas' sumiram realmente como num quando controlador, como.p próprio nome diz, ape-
passe de mágica e nos deixaram completamente en- nas controla~ e dirige a empresa, dela nãq podendo
dividados. Ele finge querer modemizar o País para a dispor como'se lhe pertencess~. .
entrada da globalizaçãc;> e ao Primeiro Mundo, mas Agora' o Copperfield dos trópicos quer fazer a
estamos retrocedendo à era da pedra lascada e das mesma mágica com a Petrobrás, nosso maior patri-
cavernas no que se refere aos aspectos sociais. mônio. Pretende vender parte do.capital votante da

Falências, inadimplências, desemprego, suca- empresa em poder da União -cerca de R$ 9'bilhões,
teamento de nossa indústria e da área social, dos alegando deles não precisar. .
serviços públicos, do ensino, da saúde, da seguran- Tudo parece tão simples para~ ilusionista!
ça, das rodovias. Tudo regredindo num terrível pro- Mas a quem Pertencem os R$9 bilhões? Aos acio-
cesso de desnacionalização do País. se antes éra- nistas. EsteS, 'Por acaso, foram consultados? Houve

CO N. 1R41!=' ~1I nlin nvirlin I inn ....- - --
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qualquer referendum ou autorização do Congresso
Nacional para a venda da estatal?

Para quem já doou metade subindo, não dare
mos nosso aval do Brasil e a dívida nacional conti
nua para coisa alguma. Dos R$63 bilhões deixados
como herança pelo ex-Presidente Itamar Franco, a
dívida já está nos R$193 bilhões, ou seja, três vezes
maior. E o dinheiro das privatizações não seria apli
cado justamente para abater esta dívida?

É esta mais uma mágica do grande feiticeiro ou
mais uma deslavada mentira para continuar enga
nando o povo brasileiro?

É nisto que dá colocar na Presidência da Re
pública um homem comandado pelo poder econômi
co dos banqueiros internacionais com a missão bem
definida. de lhes entregaro Brasil todinho, de norte a sul.

Enquanto nossas estatais passarem ao contro
le dos banqueiros estrangeiros e suas multinacio
nais, enquanto nossas estatais forem estrangeiriza
das, não vislumbro nada que possa reverter o triste
futuro que nos espera com o ilusionista FHC na Pre
sidência. Como o capital que entra é volátil, pode ser
retirado do País a qualquer momento. Estamos com
pletamente vulneráveis e mortalmente desestabiliza
dos. Só mesmo pedindo a proteção de Deus para
que não transformem o Brasil num outro México.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CUNHA LIMA (PPB - SP, Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
agradeço aos 503 Deputados desta Casa a postura
na votação ocorrida ontem para a escolha dos mem
bros do Conselho da República, quando todos os
candidatos passaram para o segundo turno. Tam
bém quero pedir a todos os Deputados apoio para
as próximas eleições.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Cunha Lima,
o Sr. Leônidas Cristino, § 2/1 do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. José Maurí
cio, 1Q C...plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Com a
palavra o Deputado João Coser.

a SR. JOÃO CC'3ER (BlocoIPT - ES. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, é com satisfação que prestamos home
nagem aos jovens de todo Brasil, em especial, aos
jovens do Espírito Santo, por sua combatividade e
ccragem. No próximo dia 26 realizam um grande en
contro em Vitória, com atividades culturais, religio
sas, recreativas; e, principalmente, estarão refletindo
sobre a atual realidade do País e o seu futuro como

cidadãos. O encontro terá como tema MA Juventude
e os Direitos HumanosM

, organizado pela Pastoral da
Juventude. Para entendermos o real significado des
te evento, permitam-me uma breve digressão sobre
o contexto histórico deste encontro.

Em um continente cuja história é marcada pela
exclusão dos indígenas, negros, jovens, mulheres e
camponeses, e, neste final de século, com o advento
do neciliberalismo, acelera-se o processo de empo
breCimento das populações locais, atingindo-se ao
assustàçjor indicador de 30% de brasileiros vivendo
abaixo do limite da pobreza, integrados, em sua
maioria por mulh~res.

A falta de perspectiva.atinge, em especial, os
joven~, que têm que lidar com o processo de globali
zação da economia, uma nova rp.volução tecnológica
que trànsforma profundamente as relações sociais e
de trabalho, nurna via de mão única que prioriza ex
clusivamente o capital.

Todo esse processo produz uma profunda cri
se de identidade, a perda de referências, seja na
vida privada, atingindo principalmente as relações fa
miliares, ou na vida pública, onde repercute principal
mente as mudanças dos valores sociais e políticos.

Neste quadro é preciso ressaltar o trabalho das
entidades que, no Brasil inteiro, ajudam nossa juven
tude a se organizar, na perspectiva de ajudar na
construção de sua identidade individual e coletiva.
Neste trabalho merece destacar:

• a Pastoral da Juventude, movimento assumi
do por jovens ligados à Igreja Católica, que tem, sis
tematicamente, desenvolvido um trabalho sério e
conseqüente, no intuito da participação social, cultu
ral, religiosa e política da juventude;

• os Movimentos Estudantis, que lutam efetiva
mente por democracia e participação, se juntando a
outros segmentos organizados da sociedade, bus
cando resistir à implantação do modelo neoliberal de
educação.

Sr. Pr~sidente, consideramos que os movimen
tos organizados da juventude, ao desenvolverem
uma consciência crítica entre os jovens, são de fun
damentai importância para a democracia brasileira.
Por estarmos vivendo uma época de profundas
transformações, tendo os meios de comunicação
como donos de grande parte do nos~o tempo e com
as imagens tomando o lugar das pafavras, tomando
as pessoas seres passivos diante da história, é fun
damentai que os jovens desenvolvam uma consciên
cia crítica, deixando de ser meros espectadores, e
tomando-se atores da História do Brasil, assumindo
a sua condição de cidadãos.
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Sr. Presidente, nesta semana em que os jo
vens de todo o Brasil comemoram o Dia Nacional da
Juventude, gostaríamos de registrar a data e para
benizar a juventude capixaba e de nosso País que
têm demonstrado no decorrer da História o seu espí
rito de luta contra as situações que cerceiam a liber
dade e a democracia brasileira.

Com orgulho relembrarnos os grandes momen
tos de mobilização da juventude brasileira. As gran
des passeatas estudantis, durante o período de dita
dura militar, sua participação nas manifestações du
rante a luta pelas Diretas. Essa mesma juventude
que demonstrou coerênc~a, contribuindo não apenas
na luta contra a ditadura militar, mas também contra
a corrupção que,\instalada nas hastes govemamen
tais, teima em atropelar as esperanças de toda uma
nação sofrida.

Mais uma vez, nossas congratulações, nossa
homenagem a todos os jovens brasileiros que cele
bram no próximo dia ~6 de outubro o pia Nacional
da Juventude, com a realização de eventos por to
dos os cantos do País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ENIO BACCI (BlocoIPDT - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs.
Deputados, a fome sempre existiu no mundo, mas
tem crescido muito nos últimos tempos, segundo da
dos de um relatório da ONU existem 840 milhões de
pessoas subnutridas no mundo, dentre as quais 160
milhões de crianças.

Dentre a população que é de 5,7 bilhões de
pessoas, cerca de 23% é pobre, ou seja, 1,3 bilhão
de pobres sobrevivendo com menos de 1 real ao dia.

Enquanto isto, o Instituto Internacional para Es
tudos Estratégicos em Londres divulgou ..relatório
mostrando que os gastos com armamentos no mun
do chegaram a US$40 bilhões..

~ lamentável que o mundo tenha recursos para
comprar armas, talvez tenha ocorrido uma inversão
de prioridades, onde dar pão a quem tenha fome,
seja considerado menos importante.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO DELGADO (Bloco/PT - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs.
Deputados, registro a posição da Universidade Fe
deral de Juiz de Fora, expressa através de seu Rei
tor, Renê Gonçalves de Matos.

Através de uma carta enviada a todos os Parla
mentares do Estado de Minas Gerais, o Reitor alerta
para a gravidade do momento vivido pelas instituiçõ
es federais de ensino superior e pede, evidentemen
te, ao Congresso Nacional que assuma o seu papel

de enfrentar o verdadeiro desmantelamento das ins·
tituições de ensino superior.

. Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QuI: SE REFERE O

ORADOR:

Deputado Paulo Delgado

SenhorDeputad~senador.

Tendo em vista a gravidade do momento vivido
pelas Instituições Federais de Ensino Superior, o
Conselho Universitário da Universidade Federal de
Juiz de Fora, em sua reunião de 8 de outubro último,
deliberou votar a seguinte nota dirigida à sociedade
e à sua representação política.

A Universidade Federal de Juiz de Fora é um
dos fatores críticos do desenvolvimento de Juiz de
Fora e da Zona da Mata. Numa região que, há déca
das, ressente-se da falta de investimentos significati
vos, a Universidade injeta, a cada ano, recursos na
ordem de 100 milhões de reais. Só este f~to a carac
teriza como ator imprescindível no processo regional
de geração de negócios. ,

Além disso, a Universidade produz. Produz co
nhecimento e forma gente que vem prestando à so
ciedade contribuição preciosa como profissionais es
tratégicos, como dirigentes públicos ou empresariais,
como lideranças políticas e comunitárias. A Universi
dade Federal de Juiz de Fora é, sem sombra de dú
vida, o mais importante agente cultural da região.

No campo do atendimento sQCial, a Universida
de contribui com o maior hospital público da Zona da
Mata, além de uma atuação expressiva nas áreas de
educação continuada, assessorias às Prefeituras,
Consultorias técnicas especializadas e um florescen
te programa dedicado à Terceira Idade,.

A Universidade Federal de Juiz de Fora é um re
curso público valiosíssimo para a região de Juiz de Fora
e para a sociedade braSitelm, de uma forina geral.

Tudo isso pode ser posto. a perder graças à ir
responsável política do 9ovelno, Federal para com a
educação superior. Em .sua última reunião com os
Reitores das Universidades Federais brasileiras, o

.Ministro da Educação Paulo Renato referiu-se ao en
sino pago como uma realidade próxima.

Some-se a isso a asfixia das Universidades na
área orçamentário-financeira e as práticas de terra
arrasada na gestão' de pessoal. Assistimos, indignados
e impotentes, à mígração de excelentes quadros, for
mados com recursos públicos, para instituições priva
das, que assim, se fortaleCem a nossas custas.

~ preciso que a sociedade brasileira tome co
nhecimento deste saque a seu capital mais impor
tante: a capacidade de geração da 'ciência e tecnolo-



Outubro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 24 33975

gia, sob a égide do interesse público e em regime de
plena liberdade. É preciso que a sociedade brasileira re
conheça que sem uma academia livre, soberana e com
prometida não há democracia que prospere de verdade.

RepucfIéIDlOS o ataque ao ensilo gratuito nas Univer
sidOOes públicas. Repudiamos as agressões à Universida
de pl1JIica lamentamos a faJta de lucidez e repudiamos a
falia de patrioIismo dos principais mandatários deste país.

Considerando a situação de Vossa Excelência
como membro da representação parlamentar/sena
torial do Estado de Minas Gerais, conclamamos que
Vossa Excelência assuma posição aberta e ostensi
va em defesa da Universidade pública e da manu
tenção da gratuidade do ensino superior.

Atenciosamente.
O SR. IVAN VALENTE (BlocolPT - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, as manchetes dos jornais são ta
xativas: desemprego bate recorde na Grande São
Paulo; índice calculado pelo DIEESE e FUNDA
GRO/SEADE indica que 16,3% da população econo
micamente ativa está desocupada. A marca supera
1 milhão e quatrocentos mil trabalhadores sem tra
balho. Mais de 40.000 pessoas por mês têm ficadc:
desempregada nesta região, entre demitidos e pes
soas que ing~essam no mercado de trabalho.

Mais do que isso, todos os dados disponíveis
indicam que não há espaço para o consumo crescer,
apesar de estarmos no final do ano . Exatamente
quando as vendas aumentam, a indústria está demi
tindo ou dando férias coletivas, como está aconte
cendo na Zona Franca de Manaus, onde a queda na
venda de televisores e outros eletrodomésticos está
fazendo as empresas programarem, nos meses de
·pico de produção· (outubro e novembro) para as
vendas de Natal, férias coletivas dos trabalhadores.

Enquanto isto, o Governo continua dizendo que
a questão do desemprego não preocupa. A tragédia
do desemprego atormenta e oprime milhões de tra
balhadores que não têm perspectivas de alimentar
suas famflias e não têm onde morar. E este Governo
mente ao afirmar que este é o preço a se pagar pela
estabilidade da moeda. O que FHC não explica é
que com juros estratosféricos enche as burras dos
banqueiros e espeeuladores nacionais e intemacio~

nais, enquanto aqui não há investimento, nem con
sumo, com juros de 10% ao mês para o consumidor
e o pequeno empresário.

Essa política que trabalha a favor do capital fi
nanceiro e contra o projeto de desenvolvimento eco
nômico e social autônomo e soberano precisa ser
denunciada e derrotada, para podermos firmar uma

polftica industrial e agrícola geradora de empregos e
distribuidora de renda.

A política de FHC só pode levar à destruição
da Nação e a mais exclusão social.

O SR. JAIR MENEGUELU (Bloco/PT-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados:

O comércio internacional não é um fim
em si mesmo. Deve beneficiar os povos.
Combatemos o livre comércio sem salva
guardas sociais, sem garantias apropriadas
sobre condições trabalhistas e direitos so
ciais e sem a devida proteção ao meio am
biente. Opomo-nos ao estabelecimento de
vantage'ns comparativB:s em prejuízo dos di
reitos ,,do hO!Tlem e da mulher. Não vamos
prosseguir pagando as conseqüências do
acirramento da competitividade intencional
provocadas' pelo avanço do livre comércio. A
regulamentação do comércio""intemacional
tem de ser pa:1e de um projeto de integra
ção e desenvolvimento Somos contrários ao
formato meramente comercial que a ALCA
vem assúmindo, desprezando princípios de
mocráticos e desconsiderando os imensos de
sequilíbrios econômicos e sociais existentes
na região. O processo deve ser democrático,
transparente eaberto a uma participação mais
ampla. (Texto Declaração Reunião Sindicalis
tas de 25 parses da América-Latina, Belo Hori
zonte, maio de 1997.)

A Área de Livre Comércio Americano (ALCA),
a exemplo do NAFTA, pretende um acordo de livre
comércio..,. sem à integração de po.\rticas macroeco
nômicas. Pela proposta dos EUA, a ALCA seria uma
Zona de Livre Comércio, ZLC plus -ou seja, incluiria
regras para mais rígidas que as exjgidas pela Orga
nização Mundial do'Comércio (OMC) de harmoniza
ção da lei de propriedade intelectual, das regras para
compras do setor público, medidas antidumping e in
vestimentos e incluiria Iiberatização de serviçOs, 'iema
que ainda não foi ácordadÓ nem no MERCOSUL e
nemnaOMC.

O Brasil tem" há qua~e dois anos, um déficit
comercial com os EUA. Entre 1990 e 1995, as ex
portações americanas parajo Brasil e a Argentina
quase triplicaram. Segundo analistas americanos,
em 1996, o comércio dos EUA com a América Latina
estava a US$ 100 bilhões e deve saltar para US$
240 bilhões até o ano'2000 - ,mais do que o atual in'
tercâmbio com o Japã,o e Europa juntos e o ·superá
vit que vem, sendo obtido ajuda amenizar os altos
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déficits registrados em outras partes·. (New York Ti- Mundial de Comércio. Mas muito ainda precisa ser
mes 7/01/97.) Com o processo de liberalização t~ui- feito. POI,I~9S Pl;líses. poderiam enfrentar a concor-
fária, esse volume poderá ser ainda maior e sem dú- rênéia dos industrializados no curto prazo. Hoje o
vidas será ainda mais~reforçado o peso dos EUA no Brasil é central não só para o MERCOSUL mas para
continente. todo o processo de integração hemisf6ri~· (porém)

O Brasil tem pendências importantes com os EUA. ·se as reformas brasileiras não se sustentam será
- Em 1986, o Governo norte-americano instituiu difícil manter o êxito das políticas econômicas dos

uma sobretaxa para importação do suco de laranja principais parceiros, principalmente a Argentina. O
(US$ 454 por tonelada), tornando o produto brasilei- Brasil ~ o pont6 central para a participação da Amé-
ro 85% mais caro para o consumidor daquele país. A rica do Sul na ALCA·.
exportação brasileira caiu 75%; As reformas são, assim, óbvias: acelerar a pri-

- Delimitação de uma cota de exportação de vati~ção, principalmente,de áreas de interesse para
235 mil toneladas de açúcar (num mercado que im- os gral'ldes grupos empresariais norte-americanas,
porta 2,7 milhões de toneladas anuais); derrubando como telecomunicações e informática; manter a es-
as vendas brasileiras em 60%; tabilização financeira sustentada na política cambial

- Proibição de exportação de álcool, gasolina, atual e abrir mais a economia; aprofundár .a reestrutu-
frutas, camarões, aves, carne bovina e suína. ração produtivas e f1exililizar~ direitos~istas.

Por outro lado, o Brasil, dentre os Países latino- Mas sabemos da realidade que tais reformas
americanos, é o que tem uma pauta comercial extre- nos cónduziram nos últimos oitos anos:
ma mais diversificada. Comercializa quase o mesmo - a redução de mois 25% dos empregados in-
tanto entre EUA e UE e tem uma importante relação dustriais e um terço dos postos de trabalho nas em-
comercial com o Japão O MERCOSUL já é hoje seu presas estatais privatizadas;
terceiro parceiro comercial. Seu potencial comercial _ mais da metÇide da mão de obra ocupada
com a América do Sul ainda está por ser explorado (cerca de 30 milhões) sem contrato de trabalho, ou

Se cuidarmos no estabelecimento de um acordo 'rtseja sem cobe I ura social e trabalhista;
de livre comércio nas Américas, corremos o risco de
aprofundar nossa dependência comercial com a Améri- - um salárJo mínimo sete vezes menor do que o
ca do Norte, que, hoje, conta com urna conta comercial estabelecido; n~.Çonstituição e um lugar dos piores
favorável aos EUA de 5 bilhões de dólares. além de indicadores sociflis do·mundo.
contratos monstruosos com a indústria norte-- america- No perí0do de 1989/1994, o Brasil perdeu mais
na. Sem falar no mal explicado contrato do SIVAM. de 2,5 milhões de·postos de trabalho devido à forte

Também no aspecto dos investimentos a situa- reestruturação produtiva dentro de medidas recessi-
ção poderá ser agravada com um acordo desse for- vas e o crescimento da concorrência. Segundo estu-
mato A participação da América Latina nos investi- dos do IPEA, entre 199511996 mais de 300 mil pos-
mentos estrangeiros cresceu de 8,5% em 1990 para :tos de trabalho foram fech~dos no Brasil em decor-
19% em 1994, sendo seu principal investimento os rêncía da abertura comercial. .
EUA, que tem o dobro dos investimentos diretos Frente ao' atual déficit comf;!rcial (quase 1 bi-
oriundos da União Européia e o Japão. lhão ao mês), O' Governo brasile1r9 tem tomado ape--

Ao mesmo tempo, desde 1990 as exportações nas medidas temporárias e 'emergências de prote--
norte-americánas para a América Latina têm cresci- ção aos setores mais afetados'. Em alguns casos,
do a uma média anual de 12%. Além disso, as em- Pela literal ameaça de desap~recimento do setor
presas responsáveis pelo comércio bidirecional entre (calçados, brinquedos, etc). E em outro casos, para
os EUA e América Latina movimentaram mais de contemplar os interesses de'multinacionais aqui ins-
~OO bilhões de dólares ao ano e são responsáveis taladas, como as montadoras dê automóveis.
por 11 bilhões de investimentos diretos na região. Na questão 'da agricultur~1 que ,ainda não está

De acordo com um estudo feito em 19941pelo incluída nas negociações da ,ALCA, os problemas
Instituto for Internacional Economics (IIE) sobre o P«fem ser mais graves. Os EUA e ,o Canadá subsi-
grau de avanço dos países para a adesão à ALCA diam sua agricultura em mais de :US$ 200 bilhões
-Quase todos melhoraram os seus resultados com a anuais (US$ 130 bilhões só nos EUA). O que isso
implementação de reformas econômicas, iniciativas significará numa livre competição com a agricultura
de integração comercial - MERCOSUL e Pacto Andi- latino-americana? Os EuA têm uma política forte--
no - e compromissos assumidos na Organização mente protecionista nessa área. A maior parte de
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nosso contencioso comercial com aquele país é na
agroindústria.

Obviamente por esses ~otivos e pela forte
pressão dos produtores agrícolas, o livre comércio
nesta área será de difícil negociação. Na linha pro
posta pelo MERCOSUL, já existe formulado o docu
mento - América Sem Subsídios. Mas se a elimina
ção de subsídios agrícolas no Brasil justifica a exi
gência de eliminação dos subsídios norte-america
nos, não garante de forma alguma igualdade de con
dições de concorrência.

Os EUA e o Canadá propõem que a partir de
1998 se iniciem as negociações da liberalização de
comércio e ao mesmo tempo da eliminação de bar
reiras não tarifárias, chegando aos seus termos fi
nais em 2003, para início da ALCA em 2005. O Ca
nadá propôs ainda uma política específica para os
países menores.

O MERCOSUL propõe outra estratégia. A ne
gociação deve ser precedida da aprovação do fasl
track para o governo dos EUA, e devem primeiro ser
negociadas medidas de facilitação de negócios com re
sultados concretos até o ano 2000, eliminação do c0n

tencioso comercial com os EUA e das barreiras não tari
fárias e que a implantação da zona de Livre Comércio,
se dê com progressiva redução tarifária e liberalização
do comércio de bens e serviços a partir de 2005.

Sem o aprofundamento do processo atual do
Mercosul, descrito acima, teremos fôlego e condiçõ
es para garantir esse formato de negociação?

O Plano de Ação aprovado na Cúpula de Mia
mi ressaltou que a integração sub-regional deve ser
a base indispensável para a conformação da ALCA,
entendendo que alguns países buscarão consolidar
seus acordos sub-regionais vigentes. Essa posição
tem sido defendida pelos governos do MERCOSUL,
entendendo que a ALCA deve respeitar as condiçõ
es existentes em seu interior, como por exemplo o
fato de os países agrupados em uma união aduanei
ra poderem dar tratamento mais favorável a seus
parceiros.

Na terceira reunião de Ministros de Economia,
Indústria 'e Comércio da ALCA, realizada em Belo
Horizonte, em maio passado, o tema não alcançou
consenso e por pressão do governo norte-americano
a redação final deixa dúvidas se isso ocorrerá ou se
prevalecerá a posição defendida inicialmente por
aquele governo, de privilegiar a eliminação das tarifas
via acordos bilaterais.

O Governo brasileiro tem utilizado uma tática
absolutamente defensiva, buscando ganhar tempo e
aliados para negociar em melhores condições a sua

participação na ALCA. Mas o Governo de Fernando
Henrique Cardos9 não abre a discussão sobre qual
a melhor estratégia a adotar no plano das relações
comerciais externas e qual a melhor forma de inser
ção no mercado internacional, pois está preso à vi
são distorcida da inserção a qualquer custo e não
pode abrir mão das esColhas da condução econômi
ca e política já ,adotadas em sua administração. Sub
mete-se à idéia de que diante da globalização não
há escolhas nacionais. Não é verdade.

Frente às novas relações de aprofundamento
da dependência é possível constituir blocos que im
pliquem outra negociação com os organismos finan
ceiros multilaterais e a escolha de políticas ativas de
regulação do mercado e promoção da J!)rodução. O
que implica, em regras de condicionamento ao capi
tal extremo, proteção tarifária de alguns segmentos,
complementação das economias.

O Brasil não pode ficar fora dos fórun~ interna
cionais, mas pode e \deve propor uma negociação
em outros termos e com outros resultados.

É pOsSível pensar em um acordo de tárifas pre
ferenciais que teria a vantagem de descobrir. os mer
cados para segmentos que sofreriam com a compe
tição; é Possível estabelecer acordos comerciais
sustentados pelas reg~as já aceitas pelo Brasil na
OMC e ao mesmo tempo aprofundar o processo de
integração na América Latina.

Tais acoQ:Jos envolvem situações sociais e
econômicas exJremante diferenciadas. A renda per
capita anual vai de US$ 26 mil nos Estados Unidos
a US$ 265 no Haiti. Problemas e desequilíbrios so
ciais não podem'ser desconhecidos.

A globaliiaÇão de" estratégias das empresas
trazem, e trarão, vínculos. cada vez maiores entre os
mercados de !raba:lho e. definições nacionais referen
tes às políticas de 6enefícios sociais e regras de ge
renciamento do mereado de trabalho.

O Brasil tef'ri.:Sê ·Iilànifestado contra a formação
de um grupo de trabalho sobre as questões laboristas.
Usa a mesma,argumàntaçãC? da discussão da Cláusu
la Social na OMC; a vinculação dos temas sociais com
o livre cot11ércio seria um instrumento protecionista a
ser utilizado pelas maiores econOmias para deter as
exportações dos países em desenvolvimento.

- Em última análise, isso.quer dizer que. deve
mos conviver com trabalho infantil e escravo, com o
desrespeito a regras básícas'JJas relações sindicais
para sustentar a comt>etitividade brasileira?

A verdade é que temos perdido espaço no co
mércio internacional e fechamos o ano de 1996 com
um déficit comercial de mais de 6 bilhões de dólares.
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Não por culpa de proteções trabalhistas, mas pela
manutenção de um plano econômico que vem desin
dustrializand..o, destnlindo. a infra-estrutura e elevan
do demaSiadamente os preços brasileiros.

Em maio· passádo, representantes sindicais de
25 países reuniram-se em Belo Horizonte e formula
ram uma avaliação e uma série de propostas sobre
a construção da ALCA que entregaram aos gover
nos através do Ministro de Relações Exteriores do
Brasil.

As organizações sindicais têm propostas apre
sentadas aos governos, das tlJ.lais destaco:

- a criação do Fórum Sindical e do Grupo de
Trabalho sobre as questões trabalhistas;

- o reconhecimento da dimensão social do co
mércio nos acordos bilaterais e multilaterais;

.- o reconhecimento e a criação de mecanis
mos para o cumprimento efetivo de direitos funda
mentais como o res~~o às organizações sindicais e
à negociação coletivá e o combate ao trabalho infan
til, nos países da Alca;

- a criação de mecanismos de proteção am
bientai que impeçam a ação destrutiva dos grandes
grupos econômicos em prejuízos da qualidade de
vida dos povos;

- o desenvolvimento gradual das negociações,
deixando margens de flexibilidade que permitam p0
líticas de transição e prazos adequados; negociação
por etapas para uma melhor identificação das opor
tunidades e ameaças decorrentes da integração
para os diversos setores econômicos;

- a reafirmação de que a reforma agrária é exi
gência urgente de justiça social e qualidade de vida
da população camponesa;

o acesso a informações e o estabelecimento
de mecanismo de negociação coletiva e o controle
democrático das ações das empresas transnacionais
que operam na região e que são as principais bene
ficiárias do processo de abertura comercial;

- a adoção de urna Carta de Direitos Sociais e
Trabalhistas dos Cidadãos/Cidadãs das Américas.

É preciso garantir a participação dos três seg
mentos fundamentais da sociedade nos acordos, in
clusive o da ALCA. É fúndarnental garantir que os
trabalhadores estejam presentes através de um gru
po de trabalho para avaliar os impactos de acordos
sobre emprego. É essencial pensar em caminhos
como o de investimentos de reconversão produtiva,
requalificação profissional, incentivos diferenciados,
respeito às normas da Organização Internacional
dos Trabalhadores (Oln.

Sem falar na proteção do meio-ambiente, não
só como natureza, mas como biosfera social e
ambiental dos povos.

I A integração econômica deve estar a serviço
do aprofundamento da democracia e tio' fortaleci
mento dos laços. Portanto, a dimensão social, políti
ca e cultural da chamada globalização é muito maior
do que o aumento dos lucros de alguns poucos
grupos econômicos.

O futuro não está determinado. Hoje, 358 no
mes concentram renda equivalente a 45% de toda a
população mundial. Há tempo para conduzir a for
mas de integração intemacional que não sirvam ape
nas aos interesses de mais concentração de riqueza
e poder. Integração pode ser um bem. Mas, mais ex
clusão social é inaceitável.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LEONIDAS CRISTINO (PP8-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, recen
temente solicitei ao Ministro dos 1;ransportes infor
mações sobre o Programa de Recuperação da Ma
lha Rodoviária em 120 dias, lançado com grand~ di
vulgação pelo President~ da República.

Para minha surpresa, o Ministro dos Transpor··
tes nos enviou, a título de resposta, folheto com o
Programa de Valorização da Cidadania, que traz in
formações gerenciais genéricas sobre o programa.

. Temos notado que nossos pedidos de informa
ção não são levados em consideração pelos Minis
tros. se nada for feito pela alta direção desta Casa,
o melhor será tirar nossa prerrogativl:' parlamentar.

Por entender que a resposta ao nosso pedido
não' nos satisfa2!, estamos novamente formalizando
o r~ferido reque)irnento de informação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUCIANO..ZlCA (BlocoIPT-SP. Pronun

cia "0 seguint9 discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs; Deputados, venho mais uma vez a esta tribuna
paradenunclªr a tr:uculência deste Govemo em rela
ção à campariha reivindicatória da categoria petroleira.
Antes de eIéilca.r os principaiS' pontos do impasse, gos
taljamos de apresentar um pequeno histórico das difi
culéta.des que a categoria está àhcontrando para iniciar
o processo de neQociação com a PETROBRÁS.

Visando facilitar o processo de negociação
com a empresa, a Federação Únicirdos Petrofeiros 
FUP, entregou, no início do mês de agosto, a·pauta
de reivindicações, tendo em vista que a data base
da categoria é 10 de setembro, fato que a empresa
não levou em consideração, apresentando sua con
traproposta com 51 dias de atraso, portanto, já no fi
nal de setembro, numa clara tentativa de fazer a ca-
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tegaria aprovar sua proposta de acordo e pressiona- - redução dos direitos dos empregados admiti-
da pelo tempo exíguo para concluir as negociações. dos a partir de 1º de setembro de 1997 - com esta
Surpreendida pela reação da categoria, nas assem- proposta a' empresa enquadra-se no pacotaço do
bléias concentrações e atrasos de até duas horas, a Comiiê. de Controle das Empresas Estatais. Isso não
empresa estendeu o prazo de validade até 31 de ou- apenas divide a categoria como também pennite
tubro e estabeleceu com a Federação Única dos substituir e transformar antigos em novos emprega-
Petroleiros um calendário de negociações para dis- dos com a criação de subsidiárias, conforme permite
cutir as propostas, fato que, pela pouca disposição a nova lei' que regulamenta o setor petróleo;
da empresa em acatar as reivindicações da catego- - garantia no emprego. A empresa tenta nova-
ria, acabou, ao final desta rodada, levando os petro- mente reàpresentar a cláusula que ela denomina de
leiras reunidos em assembléias em todas as unida- ·segurança I'}O emprego·, que na verdade ela usou
des da empresa, no dia 14 de outubro, a rejeitarem por para demitir uma sépe de trabalhadores, criando difi-
unanimidade sua ínfima contraproposta. culdades no campo jurídico para corrigir possíveis

Levando em consideração a postura autoritária injustiças. Neste sentido a categoria propõe a mes-
e arrogante dos negociadores da empresa, orienta- ma redaÇão da. cláusula contida no acordo coletivo
dos pelo Comitê de Controle das Empresas Estatais 93194;
- CCE, numa política clara de retirada de direitos e - horas extras e jomada de trabalho. A empre-
redução das conquistas dos trabalhadores como sa propõe disfarçadamente a criação de um banco
parte maior do projeto deste Governo, a Federação de horas onde ela detenha o controle total e absolu-
Única dos Petroleiros convocou uma Plenária Nacio- to da convocação e do pagamento em folga de ho-
nal da categoria nos dias 18 e 19 de outubro, reunin- ras extras, tomando o trabalhador escravo da sua
do representantes de todos os sindicatos de petrolei- vontade, além de inibir a discussão sobre a reposi-
ros do País para avaliar o impasse e tomar posição ção de efetivos nos quadros da Petrobras, descar-
sobre os problemas da campanha que deliberou en- tando a possibilidade de novas contratações;
tre outras ações por uma paralisação nacional em 6 - mudanças na Assistência Multidisciplinar de
de novembro, como forma de advertir o Governo e a Saúde (AMS). A empresa com sua contraproposta
PETROBRÁS sobre a disposição da categoria de lu- pretende modificar substancialmente a filosofia do
tar pelos seus direitos, exigindo a imediata retomada plano com a criação de um.fundo para manutenção
das negociações com disposição, por parte da em- deste beneficio, descontado nos salários dos traba-
presa de, no mínimo, manter o atual patamar de Ihadores, copiando o modelo das empresas de previ-
conquistas da categoria e ampliar as reivindicações dência privada, além de aumentar o percentual de
no campo financeiro. Caso a paralisação nacional participação de parcela significativa da categoria em
não surta efeito os petroleiros trabalham com a pos- 3%, a exemplo dos aposentados, tomando nulo o
sibilidade de uma greve por tempo indeterminado, reajuste proposto por ela até então;
com data ainda não definida, como forma de _ redução no tempo do auxílio-doença. Nesta
assegurar os nossos direitos. cláusula a proposta da empresa propõe uma redução

Sr. Presidente, vamos relacionar a seguir os no tempo do auxílio-doença, com complementação de
pontos de impasse na campanha: salário de quatro para três anos, nos casos de aciden-

Reivindicações econômicas dos petroleiros: re- te de trabalho, e de três -para dois anos nas demais 00-

posição da inflação de 6,71% calculado pelo ICV- fermidades. Oomo se não bastasse, a empresa ainda
DIEESE e 20,14% a título de produtividade baseado tenta imporem sua redação a condição de retomo do
em indicadores apresentados pela PETROBRÁS em trabalhador ao trabalho se seu corpo médico achar
seu balanço anual. conveniente, independentemente da perícia feita pelo

Resposta da Petrobras: 3% de reposição e um INSS.
salário básico a título de Participação nos Resulta- Era o que tinha a dizer.
dos, deixando de fora desta proposta os aposenta- O SR. FERNANDO FERRO (Bfoco/PT - PE.
dos que, além de contribuírem durante anos com a Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Previdência Privada dos Petroleiros - PETROS, srªs e Srs. Deputados, esta Casa, tão criticada lá
construíram conosco essa grande empresa que é a fora por, muitas vezes, compactuar com o desman-
Petrobras. che da Nação, acaba de dar um exemplo de sobera-

Reivindicações sociais, outros pontos de im- nia ao constituir, na Comissão de Minas e Energia,
passe: uma subcomissão para acompanhar a privatização
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do setor elétrico. Através dela a Câmara Federal Ele tem de atender ao seu partido, que é o promotor
cumpre o seu papel constitucional de fiscalizar as destei:?anquete; aos partidos que lhe dã6 sustenta-
ações do Executivo referentes ao bem público. É ção no Congresso - uma turma de glutões que não
nossa pretensão,· através de audiências públicas, ar- pode sentir o odor de came e já grudam nele exigin-
güir especialistas da área e autoridades do Govemo do sua parte; aos empresári.os, que lhes dão susten-
sobre os procedimentos adotados pelo Executivo tação política e financeira no poder; à sua equipe fi-
para privatização do setor elétrico. No mínimo, va- nanceira, que sempre pede dinheiro e não consegue
mos clarear o processo de privatização. mais segurar o rombo na barragem construída com

Clareza na sua conduta, porém, não interessa o Plano Real; aos agiotas intemacionais, porque, afi-
a0 Govemo Femando Henrique Cardoso. Nos basti- nal, foram eles que determinaram a FHC que promo-
dores do Congresso o Govemo está tentando bom- vesse o banquete com o patrimônio brasileiro. Além
bardear a proposta, tentando impedir o funciona- disso, o ano eleitoral exige recursos. Com a privati-
mento da subcomissão. Arrogante, pretende que a zação, os tucanos e aliados têm o incentivo ao finan-
questão não se submeta ao crivo. do Legislativo. ciamento de campanhas - um caixa 2 grande e so-
Este é um Govemo que quer gôvemar sozinho. Ex- fisticado.
cluiu-se o povo do debate da questão, por que não Nossa preocupação em constituir esta subco-
excluiria os representantes deste povo? missão é de caráter econômico e social. Estamos

Debater o setor elétrico, sua importância e a tratando de segurança nacional. Infelizmente, o Go-
repercussão de sua venda sobre a sociedade é algo vemo Fernando Henrique Cardoso não vê assim,
que provoca pânico nos altos escalões da Govemo promovendo a privatização, o desmanche do··setor
é, por simbiose, nos parceiros que estão de olho no elétrico, sem obedecer aos mínimos critérios de bom
lote. Um alerta sobre os problemas que podem sur~ senso e economia.
gir para o setor industrial poderia provocar uma crise .
do Govemo com este setor. Os industriais ainda não O' processo de privatização corre a toque de
perceberam o risco que correm, que é o mesmo dos caixa, às pressas, irresponsavelmente. O G("vemo
outros países onde foi feita a privatização. No Chile, não está prevendo o que ocorrerã ao País com a pri-
por exemplo, onde o processo de privatização está vatização. Ele chegou a contratar. uma empresa de
praticamente concluído, ocorreu um blecaute que consultoria, inglesa (!), a Coqpers & Lybrand, para
não poupou ricos nem pobres. avalizar sua intenção. O relatório final da Coopers,

todavia, não aborda a 'questão mais importante, o
Enquanto o Govemo é contra a subcomissão que acontecerá ao País com a privatização.

por uma questão ideológica, seus parceiros no Con-
gresso também atiram contra ela por interesse fisio- Talvez o Governo não.queira apresentar análi-
lógico. Estes querem controlar o processo que vai da ses sobre o futuro, para não mostrar a catástrofe
privatização do setor à instalação da Agência Nacional que nos espera. Afinal, estampa lidando cpm a maior
de Energia Elétrica (ANEEL). potência elétrica instalada da América latina: quase

Grupos intramuros do Govemo brigam pelo novo 56 mil megawatts, sem contar mais 6.300 ~gawatts

bolo. A Agência Nacional de Telecomunicações (ANA- de ltaipu. O Brasil tem 150 'mil qlJ!lômetros de linhas
TEL) tem dono - sua diretoria foi indicada pelo Ministro de transmissão com tensão superior a 34 qüilowatts
Sérgio Motta. O PFL baiano (leia-se Antonio Carlos e uma malha de distribuição superior a 1,6 milhão de
Magalhães) abriu mão do manjar das telecomunicaçã- quilômetros. O total de ati'Íos é su~rior a US$120
es para ficar com o bolo elétrico, exigindo a Aneel. bilhões. Fatura anualmente US$14,2 bilhões. O que

Nos bastidores do poder não há prevalência de acpntecerá quando isto passar para o s~tor privado?

ideologia, "irmãos" se matam por fatias de poder, re- 'Até 1995, quando teve início o processo de
cursos e controle das máquinas. Afinal, não há muita privatização, o setor elétrico se sustentava em cinco
ética nestas relações e a ·confraria· costuma resol- empresas, responsáveis pela geração, transmissão
ver suas diferenças muitas vezes de modo cruel. Aí e distribuição de energia. A holding' Eletrobrás é
se explica a luta surda nestes segmentos dos parti- responsável pela integração do sistema e funciona
dos da base do Govemo. como agente financeiro do setor; quatro regionais

O sociólogo-imperador, portanto, encontra-se garantem a capilaridade do sistema e dos aproveita-
numa encruzilhada. Como matar um boi gordo e for- mentos: Eletrosul, Fumas, Chesf e Eletronorte. Mais
te, que não é dele mas da Nação, e dividir os despo- de 40 empresas de distribuição atendem aos consu-
jos, agradando a todos os abutres que lhe cercam? midores finais, residências, iridústria e comércio. .
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Apesar de o Governo estar usando as suas ar
mas mais fortes e sujas para impedir os trabalhos dá
subcomissão, não vamos esmorecer. Os debates
ocorrerão" ,independente de sua vontade. Não so
mos vássalos do príncipe. Somos aliados do povo.

Sr. Presidente, solicito que o meu pronuncia
mento seja publicado nos órgão de divulgação da
Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ADELSON SALVADOR (BlocoIPMDB 

ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a minha presença hoje
nesta tribuna se deve à homenagem que quero pres
tar a uma das principais obras sociais de que se tem
conhecimento no Brasil e que hoje atende gratuita
mente mais de 3 mil crianças carentes na faixa etá
ria que vai de 02 a 16 anos, oferecendo-lhe!; escola,
biblioteca, cuidados médicos, sala de artes e vídeo,
alimentação e especialização.

Falo da Associação dos Moradores de Nova
Esperança, que sob a liderança âesbravadora e co
rajosa de uma senhora já idosa consegue manter vi
vos os ideais cristãos de solidariedade, de desapego
pessoal, combinando tudo isto ~ um grande profis
sionalismo empreendedor.

D. Luigia Bordoni, originária de Roma, na Itália,
veio para o Brasil em 1970, juntamente com o seu
esposo Egídio, precisamente para São Mateus, no
Espírito Santo, a convite do Bispo Dom José Maria
Dalvit. Logo se engajou na comunidade e ajudou a
criar a entidade. Ao longo destes anos foi descobrin
do as dificuldade do nosso povo e se identificando
com a necessidade de encontrar alternativas para as
famílias mais carentes. Justamente as famílias
destituídas dos mais elementares direitos.

Logo percebeu a importância da educação
para estes cidadãos. As crianças, antes 'abandona
das pelo Estado e pelas próprias famílias que não ti
nham condições de lhes oferecer educaç.ão adequa
da, passaram a contar com creches para os mais
carentes, liberando os pais para o trabalho.

O sucesso deste trabalho foi tão grande que
em São Mateus a Associação Nova Esperança diri
ge todas as 22 creches da municipalidade, em con
vênio com a Prefeitura Municipal.

Entretanto, Sr. Presidente, não é sem dificulda
de que este trabalho é levado adiante. Como em to
dos os lugares, as ações sociais do poder público
sempre ficam relegados a um segundo plano. Tam
bém esta obra sofre com esta falta de prioridades
para as famílias mais carentes. Não raro, o Estado
deixa de repassar as suas contribuições aumentan-

do a aflição dos dirigentes da obra, que não podem
contar só com as contribuiç,ões que vêm da Itália.

MaiS importante que falar das dificuldades é
lembrar a dignidade dos seus idealizadQres, tendo à
frente a pessoa querida de D. Luigia. A força de uma
mulher já idosa, idealista e ao mesmo tempo muito
profissional é que permite que 3 mil crianças rece
bam o melhor tratamento, a melhor educação, coar
d,enando uma equipe de 15 serventes, vigias, 21
professores, além de supetvisionar a produção de toda
a verdura, ovos e frangos gerada na própria obra.

Ao registrar a importância do trabalho da Asso
ciação de Moradores de Nova Esperança, quero
chamar a atenção para as lições que esta obra nos
dá. É possível aliar o desprendimento pessoal com o
profissionalis~. 'É PQssível também reunir o esforço
do poder públibo Com o interesse da comunidade
que, quando percebe a competência e a honestida
de de uma causa, empresta todo o seu apoio, tratan
do de fazer frutificar uma obra social que lhes dá
retorno e satisfaçã0.

Peço a V.Exa: que' o' meu pronunciamento seja
dado como lido e divulgado nos devidos meios de
comunicação desta: Casá.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (PPS - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, trago a minha' indignação para com um fato
que aconteceu na cidade de Diadema. Num momento
em que a comunicação é muito importante, a
concessão de rádio da nossa cidade sumiu.

Estou dando, entrada num requerimento mos
trando toda a minha indignação ao Ministro das Co
municações para com essé fato e exigindo respos
tas. Queremos retomar essa rádiQ: Apesar de ela
não ser comunitária, ireinos torná-Ia aberta para que
toda a população possa f~er dela· 'um instrumento
de divulgação e de luta.

Era o que tinha: a dizer..
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, desde segtmda-feira, dia 20, encon
tram-se reunidos aqui em Brasília os 27 Sindicatos dos
Policiais Rodoviáriós' Federais, com a Federação des
ses, tratando de assuntos dive'rlsos da categoria.

Consta da pauta dos tr~balhos duas priorida
des que entendemos justas, las quais carecem da
união de todos ~s Parlamentares desta Casa do
Congresso Naçional para resolvê-Ias.

A primeira diz respeito à~ discussões da PEC
que trata da n:~estrutui'a:çãoda Segurança Pública no
País, e a segunda se refere à falta de pélgamento
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das verbas pecuniárias de complementação salarial
da classe desde julho do corrente ano.

Na qualidade de membro efetivo da Comissão
Mista de Orçamento da União, requeremos às auto
ridades financeiras do País o encaminhamento. de
projeto de lei com abertura de crédito suplementar
no valor de cem milhões de Ili!ais para cobrir tais
despesas.

Vale salientar, Sr. Presidente, que essas ver
bas correspondem a ma?s da metade dos salários
dos Policiais Rodoviários Federais. Tratam-se de de
cisões judiciais acatadas pelos tribunais superiores,
cujos contracheques lhes são remetidos sem cober
tura, sem fundos, desde o último mês de julho.

São mais de 12 mil Policiais Rodov'iários Federais,
ativos e aposentados, além de pensionistas desses,
praticamente sem salários há quatro meses, care
cendo das providências antes solicitadas..

Por oportuno, encaminhamds, também, indica
ção com requerimento, anexos, aos Senhores Presi
dente da República e Ministros da Justiça, Fazenda
Q Planejamento, sugerindo-lhes o encaminhamento
dessas providências.

Concluímos, Srs. Deputados, hipotecando a to
dos os Policiais Rodoviários Federais do País, ativos
e aposentados, além das pensionistas dos colegas
falecidos, a nossa solidariedade e apoio, pelo ex
traordinário serviço prestado à Nação, ao tempo em
que reiteramos manifesto de repúdio à 1V Globo pela
série de reportagens apontando a instituição como cor
rupta por flagrantes delitos dos seus membros.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HAROLDO SABÓIA (BlocolPT - MA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a população de Coroatá, no interior
do Maranhão, está revoltada com o abandono em que
se encontra a saúde no Município. As denúncias que
recebemos são inúmeras e envolvem o Prefeito, a Se
cretaria Municipal de Saúde, o ex-Deputado Federal e

-/
parente da Govemadora Roseana Sarney, Sr. Ricardo
Murad, a ex-Prefeita da cidaàe, Tereza Murad.

O Conselho Municipal de Saúde, que por defi
nição legal tem como objetivo discutir planos e me
·tas para a sirode, deve ter representantes do poder
executivo local, dos prestadores de serviços, dos
profissionais de saúde e dos usuários. Dois critérios
devem ser observados para garantir o bom funciona
mento e independência do Conselho: 1) a paridade
do número de representantes dos usuários em rela
ção ao totaf de número de representantes dos demais
segmentos, e 2) que estes representantes sejam, de
fato, escolhidos pelas entidades que representam.

Em Coroatá, a situação, no entanto, é bem di
fecente. A Prefeitura.. deveria indicar dois dos nove
membros do conséfho, enquanto a.comunidade, pelo
menos, cinco conselheiros. No entanto, o Executivo
indicou quatro e as entidades da socieda~ecivil ape
nas três membros, inviabilizando, assim, qualquer in
tervenção efetiva do conjunto da população no seu
Conselho de Saúde. E o mais grave: as entidades
com a~sento nó conselho nem sempre são aquelas
que desfiam do reconhecimento público e da legiti
mid~de requerida. Em alguns casos, seus repre
sentantes não são eleitos e sim indicados pelo Sr.
Ricardo Murad, ex-Prefeito e chefe político local.

As atas das reuniões do Conselho não são di
vulgadas e nunca prestaram contas dos gastos ao
Fundo Municipal de Saúdé. Corno vel'T1Qs, em Co
roatá os recursos do SUS ~o utilizados como uma
verdadeira moeda para barganha política.

O resultado concreto de tanta politicagem é
que o Município vive uma crise sem precedentes na
área da saúde. Dos quatro hà~pitais que funciqna
vam na cidade, hoje apenas um atente à população.
O Hospital Regional Alexandre Moura Mamede, q!Je
ficou fechado dois anos para reforma, há seis meses
teve suas obras concluídas, mas ~té agora não
atende à popuJação. Por quê? Não conseguimos ne
nhuma resposta plausível.

A desetmfiança da população aumenta quando
se constata que '0 imóvel, as instalações e os equi
pamentos, integrantes do Hospital Geral de Coroatá,
de propriedade privada, foram alugados pela Prefei
tura, sem nenhum processo de licitação, transfor
mando-se no único estabelecimento hospitalar públi
co disponível. No ano de 1996, fpram gastos, ape
nas com aluguel, R$300 mil e heste ano 'mais R$330
mil. Ou seja, R$630 mil apenas de. aluguel, sem con
tar os recursos; com certeza, utili~ados para conser
vação e ampliação daquele patrimônio particular.

Outros exemplos de desc,aso para com o di
;nheiro público poderiam ser citados. São tantos que
os setores organizados de COl"()atá, revoltados, en
traram com uma representação. junto ao Ministério
Público requerendo a prestação de contas da Secreta
ria de saúde, bem como as cóP.,ias das atas das reu
niões realizadas pelo Conselho Municipal de Saúde.

Esta representação foi assinada por O. Reinal
do,~Pünder, Bispo; Antonia Calixto de Carvalho,
membro da CPT; Roberto Antonio Castro Godos,
médico e Vereador, Norberto Beto da Silva, membro
do Sindicato dos Trabalhadores' Rurais; Sebastião
Araújo, Presidente do PT de Coroatá; Doralice Perei
ra Mendes, prestadora de serviço da saúde; Ana
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Maria da Conceição, membro do Movimento Reno
vação Carismática; Antonio Oscar Oliveira e Araújo,
representante da Pastoral da CrÍl;mça; João Batista
de Sousa, PresIdente do Sindicato da Construção
Civil; Maria de Nazaré Baiano Tibere Costa, Diretora
do Colégio Diocesano de Coroatá; Jorge Mariano
Farah Rios, membro da Associação Comercial; Ma
ria de Lourdes Pereira e Pereira, Vereadora; José
Rodrigues Pereira, médico e membro do Conselho
Municipal de Saúde; Francisco Firminiano, Presiden
te da Associação de Produtores do Mocó; Maria do
Socorro Pereira Casto, prestadora de serviço e
membro do Conselho Municipal de Saúde; Domin
gos Alberto Alves, Presidente do Sindicato dos Tra
balhadores Rurais de Coroatá; Silvio Cesar Moraes
Ferreira, advogado.

Fiz questão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, de relacionar essa exaustiva lista de signatá
rios da representação feita ao Ministério Público
para que esta Casa possa constatar a diversidade e
amplitude das organizações e dos setores sociais
comprometidos com a denúncia que acabo de fazer.

Esperemos que o Ministério Público seja ágil,
firme e rigoroso na apuração dos gravíssimos fatos
relatados para que seja, finalmente, assegurado à
população o direito constitucional do controle dos re
cursos da saúde pública.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SERAFIM VENZON (BlocolPDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, as cooperativas estão com dificulda
de financeira crescente pela descapitalização progres
siva decorrente de diversos fatores. O Governo Fede
ral tem noção da importância das cooperativas.

Certa feita, numa audiência com o Presidente
Femando Henrique Cardoso e o Presidente das Uni
med do Brasil, Dr. Edmundo Castilho, confidenciou
me que um dos graves problemas do poder público
é o entravamento dos processos administrativos de
pois de tomada certa decisão política. Ou seja, entre
a decisão politica e o -fazer acontecer- demora tanto
tempo que os beneficiários passam a achar que o
Presidente, o Senador, o Deputado, o Governador
ou Prefeito esqueceram da proposição. Como exem
plo, cito a questão das casas populares: entre .a von
tade política e a entrega da chave para o proprietário
sem teto, o tempo é tanto que o programa cai na
descrença. O ideal seria fazer acontecer através de
cooperativas de habitação, com a descentralização
do poder e das responsabilidades, envolvendo Pre
feitos, Vereadores e líderes comunitários.

Mas, apesar de o Presidente achar que o coo
perativismo será a solução e a. forma prática da de- '
mocratização do poder. e das resPonsabilidades, as
cooperativas estão em caquexia. '

É preciso buscar ânimo para as cooperativas,
principalmente as dos agricultores, dos produtores
de leite, de mel, de peixes, de arroz e tantos outros.

Tenho visto, regiões produtoras de arroz, cujos
Municípios estão 'ainda descapitalizados pelas atuais
reformas, e seus colonos vendem os produtos prati
camente in natura, sem adiçionar nenhum valor,
justamente pela falta de condições econômicas e
força tegal organizacional, para constituírem uma
cooperativa para agregar valores até otJeneficia
mento final. O colono vende o produto baréjlto e paga
caro logo adiante quando vai consumi-lo.

AIém"de ser diffcil de constituir-se nova,cooperati
va agropecuária, as que existem estão desaparecendo.

Por isso é preciso buscar solução urgente para
permitir recuperação firianceira das cooperativas que
não se enquadraram na securitização da dívida,
como é o tâso das cooperativas agropecw;ll'Ías que
sem dúvida tiveram papel importante na manutenção
do Plano Real.

Era o que ti,nha a diZer.
O SR. PAULO FE'JÓ (PSDB - RJ. Pronuncia

o seguinte diScurso.) - Sr. Presidente, Sr~s.,·e Srs.
Deputados, o ~unicípio de Campos dos Go~aca

zes, no Norte FljJminense, padece ~ sérios proble
mas na área d~ saneamento básico e de abasteci
mento de águà, em conseqüência da falta de investi
mentos, acumulada em anos e anos de descàso, e
só agora revertida pela Cedae, na atual administra
ção do Governador Marcello Alencar. O Governp do
Estado do Rio de Janeiro está aplicando recursos
para ampliação da' Estação de Tratamento de Água
de Campos, Construindo minifestaçães' em bairros
periféricos e distritos d~sta cidade de médio porte,
com mais de 4QO mi~ habitantes.

Preocupa-nos; Sr. Presidente, a informação
que recebemps a re$peito do rompimento ~a con
cessão entre fi feiturà de Campos e a Cedae, em
convênio assinado em'1969, com prazo de duração
previsto de 50 anos. A administração da Cedae está
questionando, nos foros legais, a ruptura do convê
nio, por entender que esse processo não poderia ser
deflagrado ge forma unilateral e, principalmente,
sem considerar o pacote de obras em andamento
que visa exatamente dotar o ~unicípio de um siste
ma adequado de abastecimento de água.

Estamos cobrando do Governador Marcello
Alencar e do Presidente da Ce~ae, Dr. José Maurí-
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cio Nolasco, empenho e soluções que visem resta
belecer a tranqüilidade, tanto para a população de
Campos como para os empregados da referida em
presa estad,ual; Es~mos confiantes de que o Gover
nador Marcello Alencar utilizará de todos os recursos
possíveis, administrativos e jurídicos, para evitar que
a Cedae saia de Campos por força de um processo
que desconhece e nega a sua importante contribui
ção para o Município, em relação aos serviços por
ela prestados.

É compreensível a motivação da Prefeitura ao
dar início ao processo de suspensão do convênio
com a Cedae, em face do longo período ao qual a
companhia esteve amarrada em administrações de
sastrosas, penalizando não só a população de Cam
pos e região, como seus próprios servidores. Funcio
nários capazes que, mesmo frente às limitações da
Cedae, mantinham o seu comprometimento de aten
der da melhor forma possível a comunidade para a
qual trabalhavam, superando barreiras, ultrapassan
do as amarras da burocracia de uma empresa fada-,
da à insolvência por má gestão pública.

Ocupo hoje a tribuna desta Casa, Sr. Presiden
te, justamente para expressar a minha angústia a
respeito do futuro da comunidade de Campos e dos
funcionários da Cedae, em relação à briga judicial
que hora se delineia entre o Governo do Estado e a
Prefeitura, em relação à concessão dos serviços de
água e esgotos do Município. Não podemos admitir,
de forma alguma, ocorrência de prejuízos, tanto para
uma parte como para a outra, ameaçadas por uma
briga entre o rochedo e o mar.

Reassumo a defesa, nesta Casa, dos interes
ses da minha região, sem poder me furtar ao fato, in
contestável, da postura séria do Governo do Estado
de devolver à Cedae um perfil operacional, de efi
ciência administrativa. Sendo assim, não podemos
considerar como séria a decisão da Prefeitura de
Campos de quebrar o convênio com o Governo do
Estado, acreditando ser mais racional e coerente um
processo de discussão, de negociações que objeti
vem, em última análise, até rever determinados as
pectos do contrato, mas sem ignorar os investimen
tos feitos pela companhia no decorrer destes anos.

Aproveito a oportunidade para transmitir meus
votos de congratulações ao Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores da Indústria de Purificação e Dis
tribuição de Água e Serviços de Esgotos de Cam
pos, Sr. Hélio Anomal, pela forma como tem condu
zido este complexo processo, que envolve os inte
resses não só de sua categoria como de toda uma
comunidade. O Sr. Hélio Anomal tem ressaltado a

importância do diálogo, para que não se comprome
ta, não só os serviços prestados pela Cedae, como
também o emprego de centenas de servidores, que
estão, sofrendo com a perspectiva de remanejamen
to, ou mesmo de demissão, caso se efetive o 'rompi
mento do contrato e se transfira a concessão para a
empresa ganhadora da licitação realizada pela pre
feitura em 1996, o Consórcio Águas do Paraíba.

O Consórcio Águas do Paraíba é composto por
empresas que possuem larga experiência na área, a
maior parte delas do Rio de Janeiro. Não pretendo
qu~stionar a qualificação do consórcio para a reali
zação dos serviços, em substituição à Cedae, até
por reconhecer o! histórico do grupo. Só que o mo
mento .é de me posicionar, duramente, contra llm
processo que pode se arrastar em extenso debate
jurídico, levando o caos para uma cidade e o deses
pero para uma classe de trabalhadores que tanto fez
por uma região.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ADÃO PRETTO (BlocolPT - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero abordar neste pronuncia
mento o drama que vive o 'Estado do 'Rio Grande do
Sul com as enchentes. São, hoje, mais de cem Mu
nicípios com o estado de calamidade pública ou si
tuação de emergência decretados.

Ainda neste fim de semana que passou, reali
zei um roteiro de visitas na região de Erechim e
pude perceber o quanto as cheias já afetaram a pro
dução agrícola daquela região, a mais importante no
plantio do trigo em nosso Estado. Pode-se dizer que
o plantio do trigo ~tá perdido.

Na região da fronteira com a Argentina e Uru
guai :é a cultura do arroz que vai ser imensamente
prejudicada Também o milho, feijão e outras culturas
de subsistência foram bastante afetadas. Além disso,
as chuvas em excesso prejudicam o manejo da terra
em fase de preparação para o plantio do soda

Muitos agricultores ao contatar conosco têm
apresentado a'sua insatisfaçãO' com a perda total que
terãp. E lembram a necessidade que a agricultura de

I

base familiar tenha o seguro agríCola, que possibilite a
tranqüilidade de cobertura contra as intempéries.

O Rio Grande do Sul, depois,de um início de
ano com forte, estiagem, ameaça comprometer I,sua
economia com 9s malefícios das cheias. são as Pre
feituras, comérpio, e sobretudo, os pequenos agricul
tores que serão J?9nalizados por não terem a garan
tia de que o s~u trabalho estará coberto por um se
guro agrícola, como em países desenvolvidos.
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Este Parlamentar foi autor de projeto de seguro
agrícola, quando Deputado Estadual no Rio Grande
do Sul, tendo o mesmo sido aprovado por unanimi
dade e vetado pelo Governador, à época, Pedro Si
mon. Neste mandato, o Deputado Estadual Luiz Car
los Casagrande, hoje Prefeito de Garibaldi, reapre
sentou o projeto, e o mesmo, após aprovação do
Plenário da Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Sul, foi vetado pelo Governador Antonio Britto.

O mesmo Governador que agora apavora-se
com a situação de calamidade por que passa o Rio
Grande.

O Seguro Agrícola é hoje um instrumento sim
ples, visto existirem possibilidade de seguro para
todo o tipo de bem. Por isto, peço atenção para o
Projeto nl! 820/95, do Seguro Agrícola, por nós apre
sentado, para que possamos dar tranqüilidade ao
homem do campo, garantindo uma mínima remune
ração do seu esforço, quando atacado por intempé
rie, seja o EI Niilo ou pragas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ocupo novamente esta tribuna
para falar de um assunto que durante muito tempo fi
cará na memória dos que defendem o patrimônio
brasileiro. Depois de ter sido a Vale vendida a preço
de banana para o capital estrangeiro, sob a falsa
promessa de grandes investimentos na região, os
novos donos da companhia agem como bem enten
dem, sem a preocupação de dar satisfação de suas
decisões para os seus benfeitores, para a sociedade
e muito menos para os trabalhadores.

Somente após alguns meses de privatização
da Vale as denúncias feitas por Deputados e por li
deranças sindicais se concretizam.

Denunciamos que a venda da empresa repre
sentava a entrega de nossas riquezas para o capital
estrangeiro sem nada pedirmos em troca. Alertamos
sobre as demissões de centenas de trabalhadores e

. para os cortes dos programas sociais patrocinados
pela empresa nos Municípios de atuação. O Gover
no moderno de FHC fingiu que não ouviu, ou ouviu
muito bem, mas considerou que os alertas e as de
núncias dos Parlamentares e dos trabalhadores bra
sileiros eram puras bobagens de um povinho do Ter
ceiro Mundo. E cuidou de fazer propaganda que o di
nheiro arrecadado com a venda da Vale, assim corno
de todas as privatizações, seria encaminhado para in
vestimentos na educação e saúde. Tudo mentira.

A entrega da Vale reafirma todos os prognósti
cos do movimento sindical, que se agravam com a

política adotada por FHC. Diariamente tomamos co
nhecimento, através da imprensa do Pará, que mi
lhares de trabalhadores são demitidos da Compa
nhia Vale do Rio Doce, além de terem seus direitos
totalmente desrespeitados.

Recebi hoje em meu gabinete mais um grito de
alerta dos trabalhadores. No complexo de Carajás,
as demissões arbitrárias já começaram. Isso levará
para as"f!!eiras do desemprego em tomo de 250 pais
de famílias, que durante anos se dedicaram e contri
buíram par;a o fortalecimento da empresa.

Não podemQs mais permitir que as decisões
dos monarcas de nosso País prejudique a classe tra
balhadora. Além de FHC, temos agora mais um
dono d'o Brasil - trata-so do Sr. Steinbruch -, que
além de apoderar-se de nossas riquezas trata a
classe trabalhadora e o próprio Governo como seus
capachos.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, arrasta-se, sem solução consis
tente, o problema dos servidores públicos demitidos
durante o desastrado Governo Collor. Data de 1994
a Lei n° 8.878, destinada a corrigir as injustiças en
tão cometidas. Desde sua publicação, assistimos
freqüentes manifestações de apoio ao equaciona
mento da questão proferidas desta tribuna, mas,
lamentavelmente, nada se resolve.

Para compreender as razões desse impasse,
recordemos as circunstâncias em que o Parlamento
houve por bem aprovar a aludida lei. Tudo se origi
nou de um seco projeto de lei, encaminhado a muito
custo pelo ex-Presidente Itamar Franco, no qual se
concedia ManistiaM- como se tratasse de criminosos
- .aos que haviam sido injustiçados por demissões
absurdas e sem critério durante a administração an
terior. Sensíveis à gravidade do problema desenca
deador do projeto, os Parlamentares respaldaram a
proposta, nos termos do substitutivo do Relator, que
aprimorou o texto enviado pelo Executivo.

O processo se desenrolava à revelia do então
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso,
adversário desde o primeiro minuto da concepção
em que se fundamentara a atitude dOrChefe do Exe
cutivo, que, sobre as ponderações de natureza eco
nômica, fazia prevalecer as de índole humanitária. É
bem verdade - e isso deve ser ressaltado - que o
atual Presidente da República tinha lá suas razões,
as mesmas, diga-se, que acometem a todos os que
respondem pelas chaves dos nossos minguados co
fres públicos. E tão pesados eram esses argumen-
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tos que sua resistência logrou êxito no primeiro mo
mento. Levado à sanção, o projeto foi inteiramente
vetado pelo Executivo, muito mais por elucubrações
de ordem financeira que por suas alegadas - e ine
xi~tentes - inconstitucionalidades.

A novela não se encerraria nesse episódio, que
se revelc'lJincapaz de demover os que lutavam por
aquela causa justa. A pressão do Parlamento e o
'apoio da sociedade levaram o Presidente da Repú
blica a editar medida provisória sobre o tema, ime
diatamente convertida na lei a que me referi no início
deste pronunciamento. Todavia, como nada se re
solve com facilidade nesse tortuoso processo, o que
parecia um final feliz transformou;se em mais uma
etapa do calvário.

OS obstáculos voltaram à tona, e a administração
Passada viu-se em enormes dificuldades para solucio
nar o problema ainda durante o seu mandato. Os c0

moventes esforços despendidos seriam em grande
parte desperdiçados. Significativa parcela dos proces
sos de readmissão continuou pendente e assim foram
os respectivos autos recebidos pelo atual Governo.
chefiado justamente pela autoridade que tanto contest
ara o reconhecimento do direito ao regresso.

Nesse momento, verificou-se que a promoção,
a Presidente da República, do antigo Ministro da Fa
zenda nada alterara sua visão acerca do problema.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso assumiu a chefia
do Executivo ainda imbuído da convicção de que o
restabelecimento da justiça onerava excessivamente
o Erário. Moto contínuo, determinou, por decreto, a
reavaliação de todos os processos de concessão de
anistia iniciados ou concluídos na administração Ita
mar Franco, constituindo comissão especialmente
destinada a essa finalidade.

E essa, Sr. Presidente, é a situação em que se
encontra a questão da anistia concedida aos demiti
dos durante o Governo Collor. Os direitos que já se
encontravam consolidados, os sonhos que se apro
ximavam da realização, a fome de justiça que pare
cia prevalecer sobre a maldade, tudo isso foi coloca
do em dúvida, sobre tudo paira a mais absoluta e
angustiante incerteza. Nas poucas decisões divulga
das, a Comissão revisora vem sendo extremamente
dura, soterrando em argumentos capciosos a espe
rança de ver restabelecida a verdade.

Este, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o nobre motivo que me impulsionou a subir
a esta tribuna. Vim para pedir a V.Exas, aos Srs. Li
deres, em nome de homens e mulheres inexplicavel
mente injustiçados, que aprovemos o Projeto de De
creto Legislativo n° 299, de 1996, que elimina do

nosso ordenamento jurídico os malfada~os Decretos
nOs 1.498 e 1.499! Vamos garantir a concessão da
anistia de que trata a Lei n° 8.878/94, para sepultar,
de uma vez por todas, e superar, afinal, esse episó
dio vergonhoso, que entristece esta grande Nação!

O SR. AIRTON DIPP (BlocoIPDT - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o relatório apresentado pelo sena
dor Jefferson Peres, do PSDB, sobre as contas do
governo federal comprova, definitivamente, que hou
ve redução nos gastos sociais na gestão do presi
dente Fernando Henrique Cardoso.

De acordo com este relatório, o governo FHC re
duziu em 10,3% a verba destinada para a saúde e o sa
neamento no ano passado, em relação ao ano de 1995..

O recurso destinado a estas duas áreas caiu
de 16 bilhões, 421 milhões de reais para 14 bilhões,
730 milhões de reais. Nas áreas de educação e cul
tura, passou de 10 bilhões, 181 milhões de reais
para 9 bilhões, 304 milhões de reais, numa diminui
ção de n7 milhões de reais.

Ressalte-se que o r~latório foi produzido por
um Senador governista, filiado ao PSDB, partido do
Presidente da República. Mesmo vinculado politica
mente ao atual Governo, o Senàdor Jefferson Peres
fez críticas à política de FHC, ditendo que a um go
verno engajado na social-democracia não cabe esse
tipo de política de corte na área social.

Estes dados, Sr. Presidente, eliminam qualquer
dúvida em relação à existência ou não de cortes de
recursos nas áreas sociais.

Está comprovado que o atual Governo introdu
ziu reduções de verbas nas .áreas da educação, cul
tura, saúde e saneamento básico.

Não podemos concordar com esta política equi
vocada e extremamente preconceituosà em relação
aos segmentos mais necessitados da sociedé;tde.

O SR. WOLNEY QlIEIROZ, (BlocoIPDT - PE.
Pronuncia o seguinte di~urso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ao término da sua gestão, o
Prefeito do Município de Caruaru, Dr. José Queiroz,
recebeu recursos do Programa de Leite do Ministério
da Saúde, através do Instituto Nacional de Alimentação
e NUtrição -INAN.

Atendendo às .exigências do convênio, licitou e
adquiriu leite e óleo de soja para a distribuiçãc:. entre
a população carente.

Ao receber a mercadoria, já no final de seu
mandato, numa decisão austera, depositou todo o
produto nos Armazéns da Cagep 19Cal, para evitar
que uma distribuição açodada permitisse o desvio da
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finalidade, deixando assim os estoques do produto
para que fossem distribuídos pelo seu sucessor.

Foi CQ!11 espanto e revolta que li, ontem, nos
periódicos do meu Estado, Jornal do Commercio e
IYIário de Pernambuco, denúncias de que só após
9 meses o atual Prefeito, Sr. João Lyra Neto, efeti
vou a distribuição dos produtos, talvez para que nin
guém notasse o gesto de seu antecessor e assim to
mar para si o crédito da referida distribuição; e o que
é mais grave, fazendo pouco caso com a necessida
de da população. Entendeu que o grave estado de
miséria e desnutriç.1o das crianças estariam subordi
nados à sua mesquinha (irresponsável) visão política
de secundarizar as prioridades absolutas.

Tão grave quanto a omissão e o atraso na dis
tribuição do leite e do óleo de soja é saber-se agora,
nas paginas policiais dos jomais locais, através da
declaração de um dono de mercado, Sr. Joseilson
da Silva Santos, que lhe foi vendido, por um desco
nhecido, 700 pacotes de 400g de leite de soja ao
preço de R$O,70 cada.

Desta forma concluímos o seguinte: 700 paco
tes de leite a 400g cada significam 280 quilos de ir
regularidades, um desvio gigantesco em um único
ponto de venda. Que garantias temos de que não
existem outros pontos de venda na cidade?

E o óleo de soja, qual seu destino? Como está
sendo distribuído?

A denuncia foi feita através de um telefonema
anônimo, e a Prefeitura se manifestou alegando que
vai apurar os fatos.

Ora, Sr. Presidente, é evidente que a Prefeitura
está em causa, ou seja, é a mesma coisa que a polí
cia apurar crimes de policiais.

Entendo que pela gravidade das denúncias as in
vestigações não podem continuar a cargo dá Prefeitura.

Informo a esta Casa que estou encaminhando
ofícios ao Ministro da Saúde, ao Presidente do INAN
e também ao Diretor do Departamento de Polícia Fe
deral solicitando urgente adoção de providências no
sentido de apurar as denúncias e punir responsá
veis, evitando assim que esta prática repulsiva se
espalhe.

Solicito ainda a V.Ey.8- que o meu pronuncia
mento seja registrado no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ ALBERTO (Bloco/PT - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o racismo brasileiro a cada dia
mostra a sua cara, seja pelos dados estatísticos que
estabelecem um lugar excluído para as populações

negras, seja pelos atos cotidianos que denotam o
grau da violência racial neste País.

ReceberiloS em nos~o gabinete uma carta da
Sra. Solange Carmo Lima, residente em Porto Ale
gre, em que faz uma denúncia de prática de racismo
contra uma funcionária da Caixa Econômica Esta
dual do Rio Grande do Sul. Conforme relato da mes
ma, em petição dirigida ao Diretor Administrativo da
Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul,
afirmou que no dia 15 deste mês se dirigiu à Agência
Palácio da Polícia, com o objetivo de realizar paga
mentos. Ocorre que a mesma teve dúvida quanto ao
valor de uma taxa para a transferência do veículo, e
em razão disso. dirigiu-se ao balcão de atendimento,
sendo informada 'que o caixa está acostumado a tais
taxas e portantq sabe~a o valor li cobrar.

Para a sua surpresa, ao ser atendida pela fun
cionária Sra. Berenice Alves Pereira, ao dizer que
estava em dúvida quanto ao valor correto a ser
pago, a referida funcionária primeiro afirmou que
bastava raciocinar e ter um pouco mais de inteligên
cia para saber onde se ~nquadravatal veículo na ta
bela do Detran. A r~ação da. Sra. Solange, afirma, foi
de surpresa com tal descompostura, mas reagiu di
zendo que tinha ficado s~rpresa em ter encontrado
uma funcionária mais inteligente que ela. Em segui
da, quando retirava-se da agência, a Sra. Berenice
Alves Pereira, em face da'justa reação da Sra. So
lange, afirmou que "a observação era coisa de gente
"chinela" e coisa bem de "nego", coisa da própria cor
e que de "nego" só pode .esperar isso: "burrice e pouca
inteligência". Esta atitude da Sra. Berenice Alves Perei
ra foi um expresso ato de rabismo, confçmne prescreve
a Lei nº 9.459197, que no seu art. 10 dispõe:

Art. 10 Serão punidos, na forma desta
lei, os crimes resultantes Qe discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional.

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a dis
criminação ou preconceito de raça, cor, et
nia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

Conforme a ref~rida lei,. a Sra. Berenice prati
cou ato de discriminação racial por atribuir conceitos
negativos à Sra. Solange do Carmo Lima em função
da sua condição'racial de negra; isto ficou expresso
quando a funcionária racista afirmou que mesmo
não seria inteligente, pelo fato de ser uma mulher
negra. Tratando-se de,uma funcionária de um órgão
estatal, e por estar em local público, a mesma tam-
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bém incitou que outras pessoas tomassem a mesma
atitude em casos similare~.

A intolerância raci§il, sobretudo no Brasil, País
de expressa' divérsidade cultural e étnico-racial,
composto por uma população afro-brasileira de 44%,
deve ser cada vez mais repudiada, inclusive pelos
dirigentes das pessoas jurídicas p-úblicase privadas.
Ou.seja; além das sanções penais ecivis que nestes
casos caberão ao agressor, que devem ser encami
nhadas por meio' de processos judiciais, com aplicá
ção da pena máxima de prisão conforme a Lei nº
9.459/97, hoje cabem também às empresas, sançõ
es por estes atos, visto que deveriam ter uma políti
ca de recursos humanos no sentido de coibir em
seus ambientes de trabalho tais ações. Neste senti
do, o nosso Projeto de Lei n° 3.168/97, que prescre
ve responsabilidade penal para as empresas cujos
funcionários pratiquem atos de.discriminação raciál e
preconceito de cor é atualíssimo, posto que o ato de
racismo no ambiente de trabalho é responsabilidade
do funcionário racista, mas também responsabilida
de objetiva das empresas, que no ambiente de tra
balho são responsáveis pelos atos dos seus prepos
tos. As empresas, quando da prestação do seu ser
viço devem preservar o respeito à diversidade étni
co-racial, cultural e religiosa, conforrile assegura o
art. 5° da Constituição Federal.

Finalmente, solidários à nossa irmã negra So
lange do Carmo de Lima, esperamos que a funcio
nária racista Berenice Alves Pereira receba as res
pectivas sanções administrativas por parte da Caixa,
inclu~ive com afastamento da função. Compreende
mos que a Sra. Solange Lima não deve perder a
oportunidade' de processar judicialmente 'naesfera
penal a funcionária rac.ista Berenice e a Caixa Eco
nômica Estadual do Rio Grande do Sul por per;das e
danos morais causados por sua funcionária.

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen
to seja divulgado pelo programa A Voz do'Brasil e
publicado no jornal Hoje na Câmara. .

O SR. EDINHO BEZ (BlocolPMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em que pesem os esforços des
pendidos pelo Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento,. Arlindo Porto, pela Frente Parlamentar da
Agricultura e também por este Deputado, temos ob
servado que ainda existem entraves no programa de
securitização das dívidas agrícolas, e isto pode ~er

notado pelo desespero que verntomado conta de
grande número de pequenos e médios agricultores,
que estão correndo o risco de não participarem da
próxima safra, por não terem. ainda conseguido se-

curitizar seus débitos agrícolas, conforme determina
çãoêfa lei aprqv~da ·nesta Casa

Assim, Sr. Presidente, Sras: e ·Srs. Deputados,
entendo ser necessária l'fIaior flexibilidade do Gover
no, notadamente do Banco Central e do 'Conselho
.Monetária Nacional, porque, apesar de terem apro
vado novas medidas para resolver o endividamento
'~o setor, estas ainda se mostram insuficientes para
a ampliação do refinanciamentq para um limite supe
rior a.R$200 mil, permitindo a participação na securi
tizaçã'o de um número maior de produtores rurais.

No ~ntanto, confiando na sensibilidade do Go
verno Federal, acreditamos que este irá encontrar
uma solução emergencial para que não vejamos
comprometida nossa safra agrícola, que', segundo
previsões, poderá atingir um número recor~e em mi
lhões de tqneladas,cabendo lembrar qu~ estas mi
lhões de toneladas dependem:da extensão do pro
grama de securitização acima dos R$200 mil inicial
mente previstos. A Confederação Nacional da Agri
cultura - ÇNA, vem alertando os 'produtores no sen
tido de buscarem apoio técnico para' resolverem
seus débitos, até porque a resolução n° 2.443, do
Banco Central, determina que a prorrogação somen
te poderá ser cO?cedida aos produtores' que compro
varem incapacidÇlde de pagamento, com base nos
seguintes crit~rio~.i dificuldade de comercialização
dos produtos; frust~açãQ de safras por fatores adver
sos, e o não-recebimento de crédito de custeio da
safra 1996/1997. . :. '.' .

Assim, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a espe
cial atenção de divulgar meu pronunciamento em A,
Voz do Brasil, programa que ati,nge os mais recõndi
tqs rincões de nQssa terra, para, ,que'a:eles. chegue o
seguinte alerta: todas as providências referentes à
securitização no~ moldes da -resorução do Banco.
Central devem ser tomadas o mais rapidamente pos
sível, já que o prazo. de vencimento, da primeira par
cela da securitização é 31 de Qutubro, e a resolução
nâo estabelece prazos de resposta aos bancos.
Desta forma, o produtor deve recorrer ao banco a,
para melhor orientação, a Fe~eração da Agricultura
ou o sindicato rurai mais próximo, para órientações
complementares de como agir para conseguir a pror
rogação ou o aumento do Iimite'oa securitização de
seus débitos agrícolas.

- .~~ra o que tinha a dizer.

O SR. MAX ROSENMANN (PSOS - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presid~nte, Sras.
e 8rs. Deputados, lançado oficialmente na última se
gunda-feira, em Curitiba, o projetéi"Bom Aluno revela
que é possível unir a sociedade 'e os setores públi-
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cos para vencer dois dos maiores desafios deste
País: o analfabetismo e o atendimento à criança. .

Uma brilhante e salutar iniciativa do empresário
Francisco Simeão, do qual tenho a honra de ser par
ticular amigo, o projeto Bom Aluno existe há quatro
anos e, integralmente subsidiado pela sua empresa,
já atende a cerca de 200 crianças carentes oriundas
das escolas públicas de 12 grau.

Para ingressar no projeto, os alunos têm que
apresentar notas mínimas de 7,0 em todas as maté
rias e ter bom comportamento. A partir da seleção,
os alunos passam a receber material escolar, trans
porte, aulas de reforços e são matriculados em aulas
de inglês, que os prepararão para fazer 2l! grau sem
problema de informação básica e nas mesmas con
dições de aprendizado que os filhos de famílias mais
abastadas, que normalmente recebem essa carga
de informações desde os primeiros anos escolares.

O projeto também se compromete a continuar
acompanhando e atendendo a esses alunos durante
o 22 grau, e os alunos são matriculados em escolas
particulares para terem melhores condições de en
frentar o vestibular.

Sempre contando com a direta intervenção e o
subsídio do setor empresarial, o projeto vai ainda
mais longe: oferece apoio, principalmente no que se
refere ao pagamento de mensalidades, durante a
fase universitária.

O projeto vai mais longe e abre a chance, um
sonho quase impossível para os estudantes caren
tes do nosso País, de que essa universidade seja
cursada fora do Brasil.

No projeto idealizado e já colocado em prática
por Francisco Simeão, se estes alunos estiverem ap
tos e forem selecionados, poderão cursar até pós
graduação em universidades como Harvard, Sorbon
ne, Vale, Princeton, Colúmbia e outras. Tudo isso
por conta do projeto, que, repito, já está em desen
volvimento com absoluto sucesso.

E foi exatamente esse sucesso, nascido do in
teresse e da consciência social de um empresário
paranaense, que levou o Ministério da Educação a
classificar o projeto como uma das melhores iniciati
vas já adotadas no Brasil para solucionar o problema
não apenas da educação básica, mas também da
formação integral dos indivíduos, que irá influir no
perfil da educação e no futuro da Nação.

O projeto Bom Aluno foi submetido à análise
do Ministério da Educação e, na última segunda-fei
ra, em solenkfade que contou com as presenças dos
Ministros Paulo Renato Souza, da EducaÇão, e lris
Rezende, da Justiça, foi lançado como proposta na~

I'n" oi n .... ft ftA - I - " ..~ _I! - • ! __

cional, a ser adotada como modelo e referência pela
classe empresarial de todo o País. .

É claro que o setor público não está transferin
do sua responsabilidade para o setor empresarial. O
Estado sempre deve responder pela educação como
uma das áreas básicas de atendimento.

Entretanto, é preciso pensar que a união de es
forços pode elevar o nível de educação em nosso
País e que essa mudança, terá reflexos positivos
para toda a sociedade. \ "

No momento em que empresários conscientes,
como Francisco Simeão, direcionam parte de seus
lucros para iniciativas importantes como ,.o projeto
Bom Aluno, eles não apenas estão faze~do a sua
parte na proposta maior de crespimento, desenvolvi
mento e justiça social que o mundo todo espera ver
acontecer no Brasil, como especialmente' demons
tram saber,que sem educação não é possível che
gar a lugar algum.

Está,na educação a base das mudanças. Está
na formação' a base da capacidade e na qf~rta da
mão-de-obra especializada. Está no conhecimento a
chave da Terceira Onda que mudará o mundô a par-
tir deste final de século. ' '

Como Parlàmenta~s, representando os!,mais
diversos e longínquos Estados deste., nosso ,Brasil,
sugiro que não deixemos apenas nas mãos dQ Mi
nistério da EdlJ~çãoou da Justiça a tarefa de disse
minar a propo~~ do projeto Bom Aluno. Que p~u
remos mais inf0l'JllBções sobre seu funcionamento e
benefícios·e o levemos aqs empresários das nossas
base~, em nossos ,EstadOs, para que também assu
mam compromissos semelhantes.

Talvez nem,todos tenham recursos para ofere
cer acompanh(lmerito e bolsas em universidade~ no
exterior, mas Q Bom' Aluno não é um projeto rígido,
que precise ser copiado .integralmente. Ao contrário,
abre espaço para rl'lllitas possibilidades. Havendo in
teresse e disponibilidade, os empresários já estarão
fazendo um gfBnde bEmefício à Nação se firmarem
compromisso com alunOs do' 12 e do 2l! graus.

Estarão dando opOrtunidades iguais para seres
humanos iguais que' têm chances' desiguais, em fun
ção da pobreza generalizada que vemos hoje em
nossoPaís.' ,

• I ~

Mais da que isso, estarão preparando as Mu-
ras gerações para o desafio do desenvolvimento, em
que as próprias empresas serão beneficiadas por
'que, eu não tenho dúvidas, sem capacitação profis
sional, o setor industrial brasileiro estará fadado a
sucumbir diante da concorrência ~ntemacional.
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Parabéns ao empresário Francisco Simeão.
Que sua iniciativa !>eja um exemplo seguido por mui
tos. Só as.sim." com consciência social e visão de fu
turo, verdàâeiramente estaremos construindo a
Nação que todõs desejamos.

O SR. NELSON MARQUEZELU (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna
para fazer um apelo ao Sr. Ministro da Fazenda,
para que determine urgentemente, à sua equipe téc
nica a restauração dos convênios estaduais do
ICMS, que atendem à agricultl,lr:a brasileira.

Sabemos que os secretários estaduais, através
do Confaz, em sua última reunião, não apreciaram a
renovação dos convênios do ICMS, causando com
isto graves problemas econômicos para toda a agri
cultura nacional.

Esta Casa conhece e tem acompanhado o tra
balho que a bancada ruralista tem feito em prol do
homem do campo. Temos reivindicado melhores
condições para que ele possa produzir, trabalhar,
criar riquezas e alimentos para a família brasileira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não creio que
tenha sido esquecimento do Confaz a não-aprecia
ção do convênio do ICMS da área agrícola; foi uma
atitude deliberada, mais uma vez, para prejudicar a
já combalida agricultura brasileira No exato momen
to em que o produtor rural inicia o plantio deste ano,
vem esta ameaça fiscal; se -não restaurarmos os re
feridos convênios, com certeza irá encarecer seu
custo e aumentar seu risco.

Venho, desta tribuna, apresentar o meu protes
to contra esta atitude do Confaz, que só vem trazer
dificuldade para a agricultura brasileira, desestímulo
e aumento do custo Brasil.

Apelo à área econômica do Governo para que,
urgentemente, encontre solução para tão grave pro
blema que afeta a agricultura

Era o que tinha a dizer.
O SR. CONFúc.IO MOURA (BlocolPMDB 

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, há grande interesse do
Governo Federal em propiciar as condições de de
senvolvimento da região Norte. Todo o esforço está
sendo feito principalmente no sentido de dotar a re
gião das condições rnínimas de infra-estrutura, vi
sando a dar à iniciativa privada os meios para ali se
instalar e, com certeza, gerar emprego e renda para
toda a população da grande e extensa região.

As obras do Brasil em Ação estão aí para que
todos vejam, como, por exemplo, as melhorias da
pavimentação da BR-3M, única rodovia que liga o

centro-sul brasileiro aos Estados de Rondônia, do
Acre, do Amazonas e de Roraima; em toda a sua
extensão,-já se vê que é um canteiro de obras. O nú
mero' de carretas transportando a produção de soja
de Mato Grosso, para ser embarcada para os países
asiáticos no pico da safra, chegou a cerca de 250
por dia, dando uma demonstração viva d~ inversão
da rota; em vez de a produção agrícola brasileira se
guir para os portos de Santos ou Paranaguá, o cami
nho agora é outro: o porto graneleiro de Porto Velho,
que segue para Itacoatiara, no Amazonas, onde re
cebe navios de 'porte de até 60 toneladas e de onde
seguem as rotas ~a exportação brasileira de grãos.

Os investimentos na melhoria da navegabilida
de do no Madeira, na melhoria dos portos, no contro
le da navegação feito por satélites também nos ani
mama todos.

Poderemos aqui, Srs. e Sras. f,arlamentares, ir
detalhando os investimentos em infra-estrutura que
estão sendo desenvolvidos na- regiã9 amazônica, de
onde, ~sumidamente, cito as melho{ias no setor de
energia elétrica, com a construção do gasoduto de
Uruçu - Porto Velho, integrando sistemas energéti
cos, termoelétrico com hidrelétrico, e dando aos Es
tados de Rondônia e do Acre auto-suficiência de
energia.

Em Rondônia, iniciaram-se as obras de melho
ria dos sistemas tradicionais de telecomunicações,
com a extensão de cabos de fibra ótica, da cidade
de Ariquemes a Cacoal, e, áfé o mês de julho do
próximo ano, todas as cidades do Estado terão au
mento no número de" telefones, com preços mais
baixos e melhor qualidade; por exemplo, a cidade de
Ariquemes terá um aumento de telefones comerciais
e re~idenciais· na' ordem de 40%, podendo chegar a
18 mil terminais.

"Estou muito satisfeito, Sr. Presidente, com as
metas do Governo F~ral para a minha região e
também com aadministração do Governador Valdir
Raupp, que tem feito a sua parte, sinalizando para a
população, no sentido de aCompanhar os impulsos
da~os pelo poder. público, no sentido de investir no
Estádo; e que todos trabalhem' conforme u~ nova
visão, e não de·acordo com aquela mentalidade sub
sidiada de andar por aí de pires na mão, mas sim
com uma postura de cornpetição~.de melhori~ de
qualidade de seus produtos, de produção em escala,
de aproveitaménto melhor das matérias-primas re
gionais, dandd-lties o devido acabamento no próprio
Estado, para quê lhes seja agregado valor.

Acredito,'srs. Parlamentares, que as ações de
Governo devem ser neste sentido, o de sinalizar pc-
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sitivamente para o povo, mostrar-lhe rumos, dar-lhe
condições para investir, assumir riscos com planeja
mento e depois, num somatório geral, vermos as es
tatísticas melhorarem, tanto nos indicadores econô
micos, quanto nos indicadores sociais e de desen
volvimento humano.

Governar é antes de tudo liderar, conduzir,
apontar os rumos e criar os mecanismos disciplina
dores para uma boa caminhada e tendo a justiça
como o ponto máximo do desenvolvimento com
eqüidade.

Era o que tinha dizer.

O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
8ras. e 8rs. Deputados, chega-nos, do Conselho
Universitário da Universidade Federal de Santa Ca
tarina, manifestação de inconformidade com a
apreensão dos equipamentos de radiotransmissão
da Rádio Comunitária 102.9, ocorrido no dia 30 de
setembro do corrente ano.

É inaceitável que, nos tempos de hoje, reins
taurada a democracia, estejamos a conviver com tais
atos de autoritarismo. O país dos sem-terra, dos sem
teto, dos sem-educação, dos sem-saúde é, também, o
País dos sem-voz. Proporcionar ao povo brasileiro o
acesso aos meios de comunicação não é menos im
portante do que dar-lhe a oportunidade de exercer o
seu direito à saúde, à educação, à terra, a um teto.

Aliás, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil é um
dos últimos Países do mundo em que esse tipo de
serviço de utilidade pública ainda é caso de polícia.
Os fiscais do Ministério das Comunicações alegam
que, ao lacrar ou apreender os equipamentos des
sas rádios, estão, muito simplesmente, dando cum
primento ao disposto pelo Decreto-lei n° 236, de 28
de fevereiro de 1976, que estabelece sanções crimi
nais no caso da instalação ou utilização de apare
lhos de telecomunicação quando não autorizadas
pelo Poder Público.

Assim não entende a Justiça brasileira. Já se
contam, às dezenas, as sentenças judiciais definiti
vas favoráveis ao funcionamento das rádios comuni
tárias. No parecer de nossos juízes, o referido decre
to-lei caducou após a Constituição de 1988, pois,
nos termos da sentença do juiz Casem Mazloum, da
211 Vara Federal de São Paulo, é ele fruto da ditadura
militar e dos grupos que representava - e as seqüe
las disso encontram-se presentes nos dias atuais,
em que determinados grupos mantêm quase um mo
nopólio dos meios de comunicação, utilizados fre
qüentemente para induzir a sociedade a aderir aos
interesses de seus proprietários.

Assim é que devemos à integridade dos juízes
das varas federais a reabertura de muitas dessas rá
dios, muitas vezes fechadas com truculência e sem
o atendimento dos ritos determinados pela lei.

Hoje, segundo estimativas do próprio Ministério
das Comunicações, são cerca de 5 mil as rádios li
vres em operação no País. Tão surpreendente cres
cimento comprova a sua enorme aceitação por parte
das comunidades a que servem.

Com efeito, nestes tempos de globalização, as
rádios com'l,mitárias prestam inestimáveis serviços,
ao permitir que as çomunidades de pequenos Muni
cípios, de favelas, vilas, bairros e associações te
nham vqz, levando ao ar a sua própria versão dos
acontecimentos, seus problemas locais e seus an
seios polrticos e,administrativos.

Em inúmeros Municípios brasileiros, como
acontece'em Queimados, no Rio de Janeiro, é por
meio de uma dessas emissoras que o Prefeito dialo
ga com a comunidade. Por sua parte, dela se serve
a população para fazer cobranças aos Vereadores e
exigir melhorias na sua condição de vida. Estende
se, assim, o direito de cidadania, amplia-se o direito
à informação e à liberdade de expressão. Também a
cultura, a arte, a educação, o folclore, dentre tantos
outros valores a serem preservados, têm, nas rádios
comunitárias, uma forte aliada.

Sras. e Srs. Deputados, as delongas a que
vem sendo submetido o exame do projeto de lei que
regulamentará o funcionamento das rádios comunitá
rias têm causado prejuízos de monta, como o provoca
do pelo fechamento da Rádio Comunitária 102.9, obje
to da moção a nós enviada pelo Conselho Universitário
da Universidade Federal de Santa Catarina.

Cumpre-nos, caros colegas, agilizar a tramita
ção desse projeto de lei. Ao protelar a regulamenta
ção das rádios comunitárias, estamos, inquestiona
velmente, ferindo o art.13 da Convenção Americana
sobre Direito,s Humanos, que assim determina:

Não se pode restringir o direito de ex
pressão por vias ou meios indiretos, tais
como o abuso de controles oficiais ou parti
culares de papel de imprensa, de freqüên
cias radioelétricas ou de equipamentos e
aparelhos usados na difusão(de informação,
nem por quaisquer outros méios destinados
a obstar a comunicação e a circulação de
idéias e opiniões.

Dar voz ao povo é exigência democrática, as
segurar-lhe o exercício desse dever, nossa obriga
ção. A ela não podemos faltar.
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o SR. ANTONIO JORGE (PFL - TO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Depu,tados,. como é _de conhecimento geral, a
população brasileira enfrenta a completa falência no
sistema de saúde pública, fruto do descaso de déca
das consagrado pelo Poder Público ao setor, que foi
sucateado devido à falta de recursos, à péssima remu
neração atribuída aos médicos, enfermeiros e auxilia
res, ao descaso, às fraudes e a muitos outros fatores.

No contexto nacional, a situação de algumas
regiões é ainda mais grave, devido à sua condição
de pobreza crônica e de falta de infra-estrutura.

É o caso do Estado do Tocantins, que não ape
nas durante décadas, mas séculos, ,ocupa região to
talmente esquecida e que, por isso irJesmo, é caren
te de tudo, e~pecialmente, é claro, no setor funda
mentai da saúde pública.

Ora, cumpre lembrar a esta altura que, em,
concorrência com protocolo de intenções firmado em
28 de abril passado entre o Governo do Estado e o Mi
nistério da Saúde, ocasião, aliás, em que o ilustre Mi
nistro da Saúde, Carlos Albuquerque, esteve em visita
a Palmas, cerca de 3 milhões e 600 mil reais do Refor
sus já deveriam ter sido liberados para o Tocantins.

Essa verba, cumpre salientar, é indispensável
para a conclusão da primeira etapa do Hospital Re
gional de Palmas, a construção do Centro Cirúrgico
de Araguaína, a implementação de hemocentros nos
Municípios de Palmas, Gurupi, Araguaína, Colinas,
Porto Nacional e Paraíso, assim como para a infor
matização dos serviços de saúde pública.

No entanto, a verba em questão ainda não foi
liberada. E, por mais surrealista que possa parecer,
Sr. Presidente, o Governo do meu Estado, conforme
informou o Secretário de Saúde, Eduar(jo Medrado,
já está pagando imposto sobre esses recursos, que
ainda não chegaram ao destinatário!

Por isso, apelamos, com veemência, ao digno
Ministro da Saúde, Car10s Albuquerque, para que
determine, a fim de que obras fundament&is possam
ser efetivadas, a imediata liberação dos recursos do
Reforsus ao Tocantins, pois estes ainda se encon
tram perdidos nos labirintos da burocracia.

Era o que tínharnos a dizer.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tenho ocupado esta tribuna peri
odicamente para demonstrar ao País a seriedade e a
responsabilidade que o Governador Paulo Souto e sua
equipe de governo têm despendido desde sua posse.

A Bahia é o Estado brasileiro com o maior pro
grama de obras em execução do Brasil, além de es-

tar sendo o responsável pela implantação do novo
pólo no País, entre tanto outros projetos 'que realiza
com sucesso.

Entretanto, S. Exa. tem sido constantemente
atacado por uma oposição que finge não enxergar a
grandiosidade deste governo para a Bahia, para a
região Nordeste e para o País.

Há poucos dias, o jornalista Marconi de Souza
fez publicar no jornal A Tarde reportagem equivoca
da que avalia o problema do desemprego no Estado,
tentando de forma acintosa atingir Souto e sua equipe.

Sr. Presidente, aguardei até o dia de hoje para
falar desse assunto e sabia que o governo sério de
Paulo Souto e a responsabilidade do Secretário do
Trabalho e Ação Social, Dr. Heraldo Rocha, não dei
xariam as acusações sem resposta.

O Diretor-Geral do Departamento de Desenvol
vimento do Trabalho, da Secretaria do Trabalho e
Ação Social, Dr. Car10s Armando Barreto de Santa
na, fez publicar no jornal A T~rde, do dia 22 de outu
bro de 1997, a forma correta df! se avaliar o proble
ma do desemprego na Bahia. Aliás, o mal do desem
prego não é um problema Só da Bahia, é de todo o
mundo, mas, no meu Estado, ele está sendo enfren
tado com coragem e determinação.

Sr. Presidente, para que sejam transcritas nos
Anais desta Casa, passo a le~ algumas consideraçõ
es que o Dr. Car10s Armando Barreto Santana apre
senta na reportagem publicada ontem, que definiti
vamente atestam o valioso trabalho do governo Paulo
Souto. São elas:

Surpreso e perplexo com a reportagem
do jornalista Marconi de Souza, publicada
neste jornal, dia 10 do'corrente rT'Iê$, que ava
lia o problema do desemprego em nosso Es
tado, bem corno po~ colocações 8: mim atribuí
das, solicito a gentileza de publicar esta carta
corno forma de reparar a,verdade dos fatos.

Incorreu o autor da, matéria em erro -_
grosseiro ao utiliz~r-se de dàdos do seguro-.
desemprego, de forma isolad~, para efetuar
inferências sobre o crescimento do desem~

prego na Bahia e no Brasil. .
Qualquer pessoa com o mínimo de co

nhecimento ·sobre o mercado de trabalhado
res que se uiilizam anualmente do benefício,
estão longe· de ser indicadores adequados
para se aferir níveis de desemprego. Servin
do, no entanto, qúando comparados com o
Cadastro Geral de Empregadores e Desem
pregados - CAGED, para confirmar urna
das características do mercádo de trabalho
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atual que é elevada rotatividade da mão-de
obra.

Elaborado pelo Ministério do Trabalho,
em decorrência da Lei n2 4.923/65, segundo
a qual o empregador é obrigado a informar
ao Ministério todas as contratações e desli
gamentos efetuados no âmbito de suas em
presas, o Caged "efere-se, portanto, ao mer
cado de trabalho formal.

Pois bem, os dados do Caged põem
por terra as conclusões apressadas e par
ciais do autor da matéria, na medida em que
o cadastro demonstrou ter havido no merca
do de trabalho formal da Bahia, no período de
janeiro/91 a julhol97 1.910.512 contratações
contra 1.832.400 desligamentos (demissões,
aposentadorias e falecimentos), constatando
se, desse modo, um saldo positivo.

Considerando-se tão-somente o perío
do janeiro a julho/97, comparando os dados
do Caged com os do seguro desemprego,ob
serva-se, também, um progressivo desempe
nho positivo do mercado formal na Bahia, em
que acontecem 193.583 contratações, supe
rando, e muito, os 122.993 trabalhadores be
neficiados pelo seguro no período.

Outro engano cometido pelo repórter é a
afirmativa de que o 'Programa Mãos à Obras,
lançado para combater o deserriprego só con
seguiu criar 3.000 postos de trabalho'.

Dessa forma, por desatenção, lançou
dados do subprograma Intermediação de
Mão-de-Obra, que não objetiva criar postos
de trabalho e sim encaminhar trabalhadores
desempregados para vagas identificadas no
mercado formal.

Outro assunto, Sr. Presidente.

Nosso País, depois de longos anos de política
truculenta, vive, desde a implantação do Plano Real,
momentos de calmaria e de desenvolvimento.

No início deste·ano, o CONAB - Conselho Na
cional de Abastecimento, anunciou que o Brasil co
lheria uma safra recorde de grãos, comprovando que
apolítica agrícola está indo bem.

Entretanto, corremos o risco de uma catástrofe
se não nos prepararmos para enfrentar um problema
que vem assustando boa parte do mundo, chamado
EJ Nino.

Este fenômeno climático que atinge da Amé
rica do Sul ao Alasca está provocando grandes
catástrofes.

O EI Nií'o, até pouco tempo, só era conhecido
por um número restrito de meteorologistas. Hoje,
não, seu nome e .os sinais de secas, inundações e
queimadas se espalham por todo o mun'do.

Sr. Presidente, no Brasil, já são claros os sinais
de que o EI Niilo tenta, novamente, provocar a trucu
lência. O Rio de Janeiro, em setembro, teve registra
do seu dia mais quente do ano, com 42° graus cel
sius, em pleno invemo.

É preciso ter cuidado, pois o EI Nino ainda é
um bebê; só estará inteiramente formado em dezem
bro, alertou o americano Kevin Tremberth, Chefe do
Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas, em Bol
der, no Estado americano do CQlorado.

O fenômeno ameaça o atual equilíbrio econô
mico brasileiro. Primeiro, porque pode provocar o
aumento de preço dos alimentos, gerando a famige
rada inflação. Em 1983, quando o Brasil teve uma
quebra na safra em função do EI Nino, os preços
-agrícolas subiram 40% em poucas semanas. segun
do, porque nossas maiores culturas, café, laranja,
soja cacau, podem sof{~r'com as inundações, as se
cas prolongadas e os problemas de infra-estrutura
que o EI Nino costuma trazer.

Sr. Presidente, reitero que precisamos prepa
rar-nos para os possíveis danos que o fenômeno
possa trazer. O País não tem, ainda, um programa
nacional para enfrentar ri EI Nino. Existem alguns .
projetos tramitando no Senado Federal, que preci
sam ser priorizados, em função do curto espaço do
tempo que temos até o-ápice do fenômeno.

Não podemos, nerr. devemos permitir que
aconteça como em 1987, ,.quando não nos prepara- .
mos para o fenômeno, e 7~% da produção de grãos
do Estado do Ceará foi perdida.

Naquela época, não hFtvia COITJO prever a intensi- .
dade do fenômeno. Hoje é diferente: a tecnologia al
cançada nos permite antecipar as ações preventivas.

Já estamos vivendo problemas causados pelo
EI Nino.. A indústria de confecção, por exemplo, teve .
prejuízo. Preparou-se para;o invemofrio e não con
seguiu vender agasalhos, pois vivemos um inverno
com temperaturas altíssimas em alguns lugares,
como no Rio de Janeiro, chegando a 42° Gelsius.

Sr. Presidente,. é preciso preparar nossa Nação
para esta batalha contra o lEI Nino. A região Sul já
enfrenta problemas com as. enchentes. No Norte e
no Nordeste, a seca já é evidente e começa a cau
sar enormes prejuízos. No Sudeste, onde se encon
tram as maiores indústrias têXteis, os prejuízos eco
nômicos são claros. e., no Cantro-Oeste, as safras
estão ameaçadas pelo forte calor.
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Precisamos preparar-nos para este embate e os incontáveis desafios vencidos; e, acima de tudo,
prevenir-nos. A safra d~ verão começou a ser plarr- sobre os 'ensinamentos que podemos tirar do gran-
tada, e ela representa 70% da produção do País. dioso feito que muito propriamente passou para o

Não dàvén'Íos pérmitir que as desgraças do EI calendário oficial brasileiro como o Dia do Aviador.
NUio de 1983 se repita. Naquele ano, o Nordeste O dia de hoja, ao marcar o vôo do primeiro
amargou sua pior seca, perdeu seu rebanho e toda avião, conforme é hoje entendido e largamente utili-
sua agricultura. zado em todo o mundo, é propício para fazennos esta

O SR. MOISÉS BENNESBV (PSDB - RO. reflexão. É nosso dever manter o pensamento fixo no
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, personagem que, neste momento, inspira as minhas
Sras. e Srs. Deputados, o motivo que me traz a esta palavras, para perceber-lhe mélhor o espírito visionário
tribuna transcende desta vez às lides habituais da e pára enaltecer-lhe o mérito de ter entregue ao ho-

, Casa. Meu intento é que minhas palavras sirvam rnern uf!lél das maiores invenções do século.
para reafirmar entre nós o respeito pelos fatos histó- CElrtamente, não se buscam mais os rudimen-
ricos desta grande Nação, trazendo do passado o tos científicos que descortinaram à humanidade a
estímulo evolutivo que ratificará, no presente, o acer- era da aviação. Esta lacuna foi CQmpletamente
to dos nossos empreendimentos. Dirijo-me aos no- preenchida por Santos Durnont, cujo títuld conquista-
bres representantes da sociedade brasileira na Câ- do, Patropo da Aeronáutica ijrasileira, retrata magni-
mara dos Deputados na qualidade de cidadão que ficamenté bem o reconhecimento da sociedade e ex-
tem o deve. de lembrar o dia 23 de outubro como o põe claramente o êxito dos seus estudos.. . "

. dia~.aviador e o dia da Força Aérea Brasileira. No entanto,. ~ profundas transformações do
Sr. Presidente, quando o brasileiro Alberto mundo rpodemo nos instigam ~ um constante apar-

·Santos Dumont fez voar pela primeira vez o mais pe- feiçoamento, a uma incessante reciclagem de ca-
sado que o ar, conquistou algo muito maior do que a nhecimentos, que impõem uma dinâmica intensa ao
perplexidade de uma' multidão que testemunhou o desenvolvimento da ciência, principalmente aquela

: :mel119râvel vôo do 14 BIS em Campo Bagatelle, Pa- aplicada ao éampo aeronáutico, que não oferece
ris, em 1906. O acontecimento assombrou a todos, limites à sua e~ploração.

,. porém, arrisco dizer, poucos dos presentes consegui- ., Por issp, ~.iOOmento é de continuidade, de tra-
ram aiqançar a real magnitude do feito que acabavam balho, de.perse~erança e de fé 1:'l0S ideais que de-
de presenciar. ram origem ;a este inestimável patrimônio, sendo

Não que lhes faltasse inteligência ou juízo críti- mais do que opor;tuno para exaltarinos o segmento
co, mas, principalmente, porque o feito de percorrer nacional que deu' curso à magnífica obra deixada

.. ' sessenta metros em pleno ar significava um avanço .pelo Pai da Aviação~ .

. tamanho frente às precárias condições em que 88 Sr. Presidente, caros cplegas Pariamentares,
ctesenvoMa que necessitava de temPo para ser "nesta data, em que também..anbssarespeitada e
completamente assirt.llado. querida Força Aérea Brasileira comemora a sua data

Mais do que exibir um artefato que conseguia máxima, sob a ,influência permanente do seu insigne
alçar aos ares pelos próprios meios, o inventor mi- patrono, o MafflChal-do-Ar Eduardo Gomes, temos o
neiro entregou à humanidade uma nova dimensio, o/compromisso de saudar o Ministério da Aeronáutica,
cujo domínjQ.. abria extraordinárias possibilidades à organizaçlo governamental <;te indiscutível valor que,
ciência do transporte, que se libertou, naquele dia, :a engloba 8 provê'a infra-estrutura necessária para a
das rod~ e lemet dos .mtão tradicionais meios ter- sua complexa operação.

, restre, marítimo e fluvial. ." Nada serve,melhor a tal prOpósito do que fazer'
· Sr. P~dente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, aqui uma breve exposiçlo das .inúmeras realizações
'não nOs causam surpresa quando vemos nos céus que têm ponteadc? a folha de serviços desta renoma-
toneladas de aço, sustentadas como plumas na forma da instituição.
elegante dOs mais variados modelos de aviões, porque Desta forma, é com orgúlho de brasileiro que
a ciência já domina perfeitamente os meandros da os'remeto ao ano de 1941, quando'u necessidades
·Aerodinâmica. Isto deixou de ser novidade para nós. do momento levaram o Governo brasileiro 'à unifica-

No entanto, o que eu proponho é irmos além do ção da Aviação Militar do Exércitd, da Aviação Naval
óbvio e avanannos, com mentes e corações abertos, e do Departamento de Aviação Civil, do MinistériO da
as inúmeras dificuldades transpostas até que chegâs- Viação e Obras Públicas, no que é hoje o Ministério
;;t>i.1OS a este ponto. Desejo chamar a atenção sobre 1a Aeronáutica.
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E com orgulho de brasileiro que sentimos a
presença marcante da Força Aérea Brasileira, braço
armado do poder aéreo, que foi ~atizada no teatro
de operações da 2A Guerra Mun-dial,e se tem mos
trado digna da tarefa que lhe foi confiada, engrande
cendo a organização que a acolhe e garantindo, la
deada pelas forças terrestre e naval, a soberania
deste imenso País.

É com orgulho de brasileiro que trago às nos
sas lembranças os serviços prestados pelo Correio
Aéreo Nacional, cujos aparelhos e tripulações têm
unido o Brasil de ponta a ponta há várias décadas,
mantendo vivas inúmeras porções isoladas de brasi
leiros desfavorecidos pela própria imensidão do terri
tório; não só entregando-lhes, em cada visita, ali
mentos' e remédios para seus corpos, mas reafir
mando-lhes, em cada'pouso,'fé e esperança para os
seus espíritos. '.

É com orgulho de brasileiro que me refiro ao
elevado grau de desenvolvimento da nossa indústria
aeronáutica, cujos prOdutos ganham' espaço cres
cente junto à seleta comunidade deste tipo de tecno
logia extremamente apurada e intransferível.
. É com,orgulho que menciono o alto padrão de
controle de tráfego aéreo do País, hoje um dos

'maiores, em número de aeronaves e de aeroportos,
do mundo, monitorado por um sistema eficiente e

. único, com 'acarácterística de integrar o tráfego mili
tar e civil em um s6 console, o que traz notável agili
dade ao prOcesso e enorme diminuição de custo
,agregado à economia nacional.

É com orgulho de brasileiro que assinalo O!

preparativos para o lançamento do Veículo Lançador
de SatéliÍes, inteiramente nacional e que colocará

'em órbita'um satélite também puramente nacional,
fazendo o sonho de Santos Dumont chegar aos limi
tes do espaço sideral.
. 'É com orgulho de brasileiro, enfim, que me refi

r,q ao dia de hoje, Dia do Aviador e Dia da Força Aé
rea Brasileira, perante esta Casa, na certeza de que
os passoS largos dados pela Aeronáutica brasileira
servirão de estímulo para que continuemos cre
$cendo sempre e em sintonia com os altos propósi
tós que guiam as nossas deliberações.

Era o que tinha a dizer.
o • O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB - PRo Pronuncia
o' seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
()eputados, duas podem ser as linhas de pensamen
to,quando nos propomos a refletir sobre a atividade
dos profissionais médicos. Uma delas é colocada so
bre o sentimento que cerca a atividade, .às vezes
com forte apelo emocional, que pode levar a um ir,.

realismo traduzido na concepção de que a profissão
está cercada de uma auréola que faz do médico um
quase deus. A outra Ii.nha, que se choca com a pri
meira, reflete a dura realidade da saúde do momento
atual, que coloca o médico diante de uma luta por
sobrevivência, atuando em precárias condições de
trabalho, trazendo como resultado um desgaste pes
soal, uma constante exposição a falhas, uma decep
ção pessoal e uma decepção da comunidade, que
se sente frustrada diante d~ expectativa construída
sobre a primeira linha e que ';l~o se realiza.

Trazendo à nossa lembrança a figura de algum
médico que esteve ao nosso lado num momento de
dor e de sofrimento, que aliou de modo harmonioso
a sua eapacidade científica com o seu dpm de hu
manidade e soube tão bem consolar, animar, mino
rar o sofrimento e a dor, curar quando possível, po-

. rém empenhar-se sempre e com toda a força de sua
alma e do, seu saber, um sentimento de profundo
respeito e admiração toma conta,de nós junto com
um grande reconhecimento. O médico da família de
outrora, o, médico-amigo, ,o médico-família talvez
compensasse as limitações da tecnologia cb:.:n o co
nhecimento e acompanhamento de cada membro da
família, sabendo, do seu nasCimento e dos passos de
sua trajetória. Este relacionamento estava consolida
do sobre forte base humana de rela@o médito-pa
ciente e sobre recíproca confiança e iespeito: Àntes
de tudo, o médico era vocacionado para a misSão de
curar a pessoa du amenizar o sofrimento. Como de
corrência deste serviço à comunidade, esta lhe 'retri
buía, para que ele pudesse ter uma vida digna com
a sua família e condizente com a importância da sua

, missão. Neste cpntexto, tinha 'grande'iníportâncifi a
experiência acumulada, a dedicação no colher' da
dos, examinando.minucioSamente o paciente, a bus-

,ca no estabelecer um diagnóstico para poder instituir
um tratamentá' adequado. O médico dispunha.do
tempo Suficiente p',ara b~nto, e a sua consciência
pessoal e profissional indicavam para a correção
desta conduta.

Avançam ,os tempos e a teenologia, e a medici
na se vê invaçfida pelas máquinas. Devemos reco
nhecer todo o aporte de benefícios que este desen
volvimento trouxe, mas também fa.ment'Elr que se ta
nha perdido o sentido profundo do relacionamento
médico-paciente. O paciente, que é um número da
ficha do SUS 'ou do convênio, e o médico, que é pro
fissional na escala da ocasiã~. Colaboram para a
perda do verdadeiro sentido da mediéina não só a
'substituição do humanismo inerente à própria medi
Cina por um tecnicismo racionali~ta, como a gradati-



A esses problemas deve-se adicionar a formi
dável complicação administrativa envolvida nas de
clarações e na administração pública dos principais .
tributos, tomando o sistema operacional virtualmente
surrealista e fértil às iniciativas de sonegação.

Quanto à estrutura alodátiva, a proposta orça
mentária para 1998 revela 'que 54,4% do total das
receitas não 'financeiras da União são vinculadas, o

.que 'indexa as prioridades do presente às preocupa
çõés do passado, fato anacrônico para uma econo
mia; que se moderniza aceleradamente e que, por
tanto, lida com novos desafIOS outrora inimaginados.
Por-tudo isso, o sistemá de arrecadação pública está
ultrapassado. A estrutura da arrecadação fiscal, iní
qua e prejudicial ao' desenvolvimento, decorre do
acúmulo secülar dá intolerância administrativa e da
inércia polítfoa perante essa'circunstância. As cama
das sociais mais desfavorecidas acabam sendo tri
butadas propórcionalmente mai$, devido à sonega
ção derivada da 'complexidade administrativà e por
que a administração, que precisa de recursO$, cobra
daqueles que 'consegue enxergar, .na forma qe im-
postos indiretos e contribuições distorcivas. '.

Mais grave, a esse subdesenvolvimento tribu-
tário corresp6ildem o subdesenvolvimento adminis
trativo e o PQlít!co, impedindo que a administração
preste os serviços esperados e que, ao mesmo tem-

33996 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1997

va perda da qualidade de possibilidades de uma boa vo e, correlatamente, o nível de emprego e a distri-
formação, uma gradativa perda das condições míni- buição regional da atividade econômica, a funcionali-

. mas para um bom desempenho profissional, um avil- dad~ administrativa e a transparência da origem dos
tamento d~ retribuição, peto trabalho e uma contami- e~rgos; o que define a visibilidade política da esfe-
nação da medicina ,p~lo pensamento geral da soeia- ra govema~1'lental responsável pelos serviços públi-
dade da coisificaçâo da pessoa, que despreza o va- cos correspondentes. Em síntese, a organização do·
lor e a dignidade de cada ser e valoriza o que a pes- sistema tributário reflete a filosofia e as opções políti-

. soa tem e o que possa pagar. Isto traz um resultado cas do País.

frustrador e, em certos aspectos, alarmante de nos- I A carga tributária líquida brasileira, em 1996,
sa medicina. Acrescente-se uma distorção que acon- foi de 27,1% do PIB. Desse total, 67% são repre-
tece na verdadeira visão da medicina que deveria sentados por impostos que não diferenciam ricos de
estar integrada num contexto amplo de conquista de pqbres, como IPI, ICMS, COFINS, ISS e a contribui-
saúde integral de cada pessoa e de todas sem ne- ção previdenciária. O principal instrumento para a
nhuma distinção ou discriminação. . implementação dos objetivos da eqüidade social, o

O dia 18 deste mês foi o Dia do Médico. Foi um imposto sobre a renda, representou $omente 14;2%
dia de festas e de re.conhecimento . . do total arrecadado pelo setor público. Em paralelo,

Mas também deve ser sempre um dia de pro- os impostos considerados-mais distorcidos, por im-
fundas reflexões dos médicos e de toda a soeieda- pactarem negativamente os estímulos econômicos e
de. Sem dúvida, os médicos como categoria devem o nivel de atividade, somaram, naquele ano, 16,5%
buscar recuperar a dignidade da sua profissão. Da- do PIB (COFINS, Contribuição Sócial sobre o Lucro
vem denunciar à sociedade, primeira e maior inta- Líquido, PIS e outras contribuiçõe~). Em 1997, o
ressada no fiel e pleno desempenho dos médicos, efeito 'distorcido tende a aumentar i em cerca de 1
todas as forças que introduzem distorções na neces- ponto de percentagem do PIB, devido à famige~a

sária relação médico-paciente, quer estes agentes CPMF.
se situem no nível da administração pública, quer na
área privada. Nesta recuperação, além dos aspectos
materiais, deve ser contemplada a retomada da for
mação humanística para o desempenho da profls
são. Aos médicos ainda ,compete uma presença
mais decisiva no direcionamento das políticas públi
cas de saúde e naquelas de caráter piivado, mas
que têm um compromisso coletivo que as tomam
possíveis de controles sociais e públicos.

Com todas estas reflexões, queremos dizer do
nosso apreço e da importância que atribuímos aos
nossos médicos, valentes e valorosos médicos bra
sileiros, felicitá-los pela passagem do dia de São Lu
cas, padroeiro e exemplo, e reafirmar aos poderes
constituídos e à sociedade como um todo a necessi
dade de se dar atenção efetiva e efic'-az à saúde e de
que todos sejamos solidários com os médicos no de
sempenho de sua míssãô com altivez e senso de
realização, em benefície de toda a sociedade.

O SR. PAULO LUSTOSA (BlocolPMDB - CE.
Pronuncia Q seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a questão tributária é um
dos pontos mais complexos da administração públi
ca, uma vez que acarreta, simultaneamente, diver
sos efeitos sobre a· sociedade, constituindo-se em
uma intrincada rela.ção técnico-política. São afetadas
pela estrutura tributária a eqüidade social e o bem
estar das famílias, os estímulos ao processo produti-
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po, não lhe seja socialmente cobrado. Não dá para sados na América Latina e na Europa, apenas dois
cobrar de ninguém, e todos são culpados. (Chile - 18% e Dinamarca - 25%) adotam alíquota

Nossa missão política é fazer com que esse única do imposto sobre valor adicionado (IVA) para
estado letárgico do subdesenvolvimento nacional todos os bens e serviços. Seis aplicam a alíquota
chegue ao fim. Em especial, dizer não ao conformis- zero para alimentos básicos (Chipre, Irlanda, Portu-
mo nefasto daqueles que defendem que imposto gal, Reino Unido e México). Nove concedem isen-
bom é '0 imposto velho. A miséria exauriu essa tese, ção, superior a 50% do IVA, para alimentos básicos
e vamos dizer o porquê. (Suíçà, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Honduras,

As famílias pobres chegam a gastar de 40% a Pana~ Paraguai, Peru e Venezuela ). Onze ado-
50% da sua renda com produtos básicos, que che- tam alíquotas reduzidas para esses produtos (Áus-
gam a ser tributados pelo ICMS em até 17%, permi- tria, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Hungria,
tindo que se estime uma incidência desse imposto Itália, Luxemburgo, Suécia, Turquia e Uruguai).
de 19,9% sobre o salário mínimo, conforme recente Portanto, por todos os aspectos que se obser-
trabalho preparado pelo IPEA. A dimensão social vem,.a revisão da tributação da cesta básica é uma
desse quadro é que tributar alimentos é tributar mais questão merecedora de prioridade, por parte de to-
os pobres. das as lideranças responsáveis do País.

Esse resultado, embora suficiente para chocar ~s principais dívidas sobre a redução da carga
qualquer um mediamente civilizado, não esgota a do ICMS para'cesta básica referem-se às conse-
cadeia dos absurdos conseqüentes dessa estrutura qüências sobre as finanças estaduais e sobre o im-
tributária. Penalizar' a alimentação e os produtos bá- pacto imediato sobre a renda dos mais pobres.
sicos da sobrevivência humana tem impacto imedia- Quanto às finanças estaduais, considerando-se
to sobre o cenário da saúde no País. Uma gestante que a redução das alíquotas representa uma queda
mal alimentada gera uma criança desnutrida, com ao prêmio da sonegação, além das experiências já
deficiências no desenvolvimento físico e mental, que comprovadas em outros campos, o resultado es-
são agravadas se a situação de carência nutricional perado é o de elevação na arrecadação, inclusive
perdurar. Barreiras ao acesso aos produtos básicos porque à redução dos custos da cesta correspon-
de higiene provocam efeitos igualmente devastado- derá um aumento real na renda 'dos consumidores,
res sobre a saúde e o desenvolvimento das pes- especialmente dos mais pobres, o que induz ao
soas. Resultam, daí, a dificuldade no aprendizado, a consumo de outros bens e serviços não desonera-
incapacidade laboral, a ausência ao trabalho, a bai- dos. Contudo, alguns Estados, cujas economias
xa produtividade e a sub-remuneração. Um formidá- dependem proporcionalmente mais do setor primá-
vel círculo vicioso de pobreza e infortúnios. rio, podem sofrer perdas financeiras em decorrên-

Não bastasse esse quadro, o regime tributário cia da desoneração. Para esses, a perda direta de
sobre os produtos essenciais afeta negativamente o arrecadação pode ser compensada pelo mecanis-
sistema produtivo nacional e as próprias finanças mo de garantia de receita, fixado na lei Comple-
dos Estados. A baixa produtividade endêmica da mentar N° 87/96. De toda forma, estima-se que as
mão-de-obra, acoplada a uma carga nominal eleva- perdas não devam superar R$ 1,0 bilhão por ano, um
díssima de impostos, desestimula a formação de Cf1- custo muito inferior aos benefícioseconômicos e sociais
pital em toda a economia e, em especial, no seg- derivados da medida.
mento formal produtor de produtos básicos, que en- Quanto aos principais beneficiários, simulações
frentam uma competição desleal contra aqueles que realizadas pelo IPEA apontam que a redução do
sonegam impostos, com reflexos na geração de em- ICMS sobre a cesta básica, de 12% para zero, gera-
pregos de qualidade e no nível de preços desses ria um aumento real no poder de compra do salário
produtos. Esse processo ocorre porque as alíquotas mínimo de 18,7%. Essa melhoria do poder aquisitivo
elevadas cobrem o risco da sonegação, o que é con- traduz-se rapidamente em ganhos (de arrecadação
firmado pelas estimativas do IPEA, de sonegação do para os Estados.e para a própria União, funcionando
ICMS sobre produtos alimentares, de 70% a 80%. como um mecanismo autofinanciador das compan-

Em termos comparativos internacionais, recen- sações de renda para alguns Estados. A esse efeito,
te estudo do Banco Mundial, de 1994, indica que basta observar que, em 1993, a carga fiscal líquida
vem crescendo o consenso internacional sobre a ne- dos Estados foi de 6,5% do PIB. A partir de 1994,
cessidade de um enfoque fiscal diferenciado para os com o crescimento da renda propiciado pelo Plano
alimentos e produtos básicos. Dos 28 países pasqui- Real, a média dessa carga passou para 7,8% do
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PIB. A arrecadação dos Estados, em dólares, pas
sou de US$ 31,9 bilhões, em 1993, para US$ 60,2
bilhões, em 1996.

Aqueles que defendem, ideologicamente, a pre
sença do Estado na economia, indiferentes ao desseM
ço que essa presença possa acarretar, podem argu
mentar que a redução do ICMS servirá para engordar os
bolsos dos produtores e COflleICiantes, sem beneficio
para a população. Esse argumento desconhece, c0m

pletamente, os mecanismos de funcionamento do mer
cado. Basta observar que as reduções de algumas alí
quotas internas de ICMS sobre produtos básicos, ifl1lle
mentadas recentemente, resultaram em estabilidade, in
clusive com a1gurnas quedas de preços, 00 valor da
cesta ~ica, após o'Plano Real. Já vai longe, em nossa
memória,' embora não mais de oito anos tenham se pas
sado, o tefl1)O em que se não fossem a SUNAB e o
CIP, o preço do feijão seria insuportável, provocando
wna perigosa comoção social. Para dar um conteúdo
mais realista, diziam: E na entressafra? Não há como
controlar os atravessadores gananciosos. Muito bem, o
CIP e a SUNAB não mais existem, e ninguém ootou.

Entre os diferentes tributos que oneram os ali
mentos e a cesta básica em geral, o ICMS é o mais
importante, respondendo por mais de dois terços da
carga tributária sobre esse produtos.

É preciso desonerar a cesta básica desse tributo
'ineficaz. Para tanto, é necessário fomentar debates de
fonnaa esclarecer a opinião pública sobre os múltiplos
benefícios dessa medida, bem como buscar soluções
práticas para sua viabilização institucional. .

Perante o quadro legal brasileiro, esse imPos
to, no âmbitointemo, é de competência estadual, e
sua mudança exigiria complexas negociaçõe$ com
todos os Estados. Um complicador adicional é o de
que nenhuma alíquota intema pode ser inferior à alí
quota interestadual, sendo esta de competência do
Senado Federal de acordo com o art. 155, §2º, IV,
da Constituição. Esse mesmo artigo, em seu inciso
V, estabelece que ao Senado compete fixar as alí
quotas internas mínimas, mas as alíquotas máximas s0
mente em caso de conflitos, para resolver problemas de
interesse dos Estados.

A iniciativa principal deve, por funcionalidade,
estar orientada para uma resolução do Senado que
reduza as alíquotas interestaduais ao mínimo prati
cável. Com isso, eliminar-se-iam as barreiras formais
para que os Estados, voluntariamente, reduzissem
suas alíquotas intemas. Esse processo teria dois
fundamentos. Primeiro, o evento da competição. A
desoneração intema estimula a competitividade do
produtor estadual, vis-à-vis os produtores concor-

rentes de outros Estados que não venham a deso
nerar: Nenhum Govemador assistiria passivamente
a tal perda de competitividade, o que o levaria a ade
rir ao movimento de reduções de carga tributária.
Segundo, o evento políticO: o bem-estar social pro
movido por essa medida representa um ativo político
que nenhum govemador deixaria passar.

A ação do Senado e os mecanismos da com
petição tomam factível a reestruturação da carga tri
butária sobre a cesta básica, que, hoje, traz tantos
transtomos à economia e ao desenvolvimento social
de nosso País.

Uma questão adicional a ser resolvida refere
se à seleção dos componentes' da cesta básica. Já
existem estudos, inclusive no IPEA, voltados à refor
mulação dessa cesta definida pela pesquisa de orça
mento familiar do IBGE, realizada em 1988, caracte
rizando o conceito de família referencial, os critérios
de recomendações dietéticas, a variedade de produ
tos e o próprio conceito de' necessidade deturpadO,
na pesquisa, pela insuficiêncià de renda dos entre
vistados. Por outro lado" uma visão política mais
abrangente deve sugerir o segmento da educação e
da saúde, principalmente rnão-qe-obra, para fins de
inclusão nas medidas de desoneração.

Para terminar, é importante' notar que essa ini
ciativa de reforma fiscal, pelos óbvios benefícios
econômicos e sociais,· supera opções partidárias e
ideológicas porque representa um exercício da
inteligência nacional.

O SR. EUR(PEDES MIRANDA (BlocolPDT 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, preocupado com o desen
volvimento do Estado de Rondônia, na condição de
aliado do Govemador do meu Estado, nesse período

I'. •

de apresentação dé emendas· ao. Orçamento da
União, procurei beneficiar o, maior números de
Municípios possíveis, ,com' as denominadas
emendas individuais.

Com relação às emendas de bancada, a ban
cada de sustentação do Govemo do Estado procurou
fazer emendas que privilegiassem os 52 Municípios de
Ro~ônia

Tornamos essa atitude tendo em vista que, se
fizéssemos a opção de beneficiar diretamente os
Municípios, apenas' dez Poderiam ser prestigiados,
sendo que os 42 Municípios restantes ficariam total
mente marginalizados.

Desta forma, procuramos fazer emendas com
destino para saneamento básico, infra-estrutura, ha
bitação e patrulha agrícola, pontos estes em que
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está situado o maior número de reivindicações do butação da Câmara. A bancada governista simples-
povo de Rondônia. mente não cqlopa o projeto em votação.

Não nos preocupamos com o fato de, no próxi- Para se ter uma idéia do quanto Q. Governo do
rno anO, acontecerem eleições em todo o País, mas Presidente Fernando Henrique Cardoso é refratário
não poderíamos deixar de nos preocupar com com- à idéia da renda mínima, basta mencionar que os
promissos assumidos ainda nas eleições de 1994. técnicos do Tesouro informaram ao senador Lúcio

Finalizando, gostaria de tranqüilizar o povo do Alcântara, Relator do projeto cuja votação foi adiada
meu Estado com relação às emendas que iremos no senado, que os gastos com o programa de renda
apresentar ao Orçamento da União, tendo em vista mínima não poderiam ultrapassar R$70 milhões.
estas serem destinadas para o desenvolvimento da Ora, é um absurdo inominável. Só com publicidade,
nossa terra. a União irá gastar no ano que vem R$491 milhões

Era o que tinha a dizer. (ou seja, para diminuir a pobreza da população não
A SRA. MARTA SUPlICY (Bloco/PT - SP. há recursos, mas para fazer proselitismo em ano

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, eleitoral com o 00550 dinheiro o Governo despende
Sras. e Srs. Deputados, o Presidente da República, quase meio bilhão de reais).
Fernando Henrique Cardoso, afirmou certa vez que Recenteti'lente,'''a imprensa noticiou relatório do
o Brasil não é um país,pobre, é injusto. Todos con- senador Jefferson Péres (do PSDB do Amazonas)
cordamos com ele. O problema, porém, é que o Pre- que àponta que a União, já em 1996, reduziu os gas-
sidente, embora reconhecendo a dimensão da gravi- tos com saúde e educação, em relação a 1995, em
dade do problema social brasileiro, não tem adotado quase R$2,5 bilhões. Esses números inquestioná-
ações em profundidade para eliminar a miséria, fruto veis apontam para o caminho de uma incoerência:
da mesma injustiça que S. Exa. condena em nosso ao mesmo tempo que a.mais afta autoridade do País
País. afirma que o BraSil é um país injusto, nada realiza

Um passo fundamental no caminho da elimina- para diminuir e$sa injustiça; e, mais ainda, diminui
ção da miséria seria estabelecer um programa de gastos que poderiam ajudar nesse sentido.
renda mínima. Essa idéia parte do seguinte pressu- A grande incoerência, a grande falha, mas tam-
posto: todo ser humano tem o direito de partilhar da bém a grande marca 'da atual Administração Federal
riqueza da nação. Da mesma maneira, todos devem é exatamente esta: o abandono das questões so-
ter o mínimo para garantir a sobrevivência. Conse- ciais. A falta de vontade política para inverter priori-
qüentemente, toda família carente deve ter assegu- dades e implementar projetos que signifiquem avan-
rado um complemento de sua renda, para que as fa- ços concretos na' eliminação da lrIiséria material, do
mílias possam sair da indicação de miséria abjeta e analfabetismo, das endemias e de todo esse atraso
ter condições de melhorar o padrão de vida; social que nos amarra inexoravelmente ao Terceiro

Na semana que passou, estava prevista a vo- Mundo e à condição de su~esenvolvidos.
tação, na Comissão de Assuntos Econômicos do O SR. SALATIEL CARVALHO (PPB - PE.
Senado, de um projeto, já aprovado na Câmara dos Pronuncia o seguinte diseurso.) ..... Sr. Presidente,
Deputados, que permite à União financiar metade Sras. e Srs. Deputados, recentemente, mais precisa-
dos gastos dos Municípios C\lm programas de renda ,mente no dia 11 de outubro -próximo:passado, o Pre-
mínima. O projeto é tímido: o benefício será concedi- siderite Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei
do a famílias que tenham renda per capita menor do n° 9:497, cujo projeto teve a tramitação iniciada nes-
que R$60,OO e apenas em municípios que tenham ta Casa em maio de 1991, sendóde iniciativa deste
média de pobreza inferior à do restante do Estado. Deputado que ora ocupa esta tribuna.
Isso fará com que se atinjam apenas cerca de 60% Esta lei, Sr. \P"residente, contempla doid aspec-
de municípios em cada Estado. tos da maior impOrtância n~ áreas social e cultural.

Mesmo sendo ainda tímido, tal projeto já seria Trata-se da r~struturação e da definição de um pla-
um avanço. Infelizmente, porém, a sessão da Co- no diretor par~ a implantação definitiva do Parque
missão no Senado foi adiada. Histórico Nacional dos Guararapes - PHNG.

O fato é que o Governo vem trabalhando con- A lei f~ral anterior que disciplina o PHNG, de
tra propostas que estabelecem renda mínima. A pro- n° 8.043, sancionadà' pelo é~-presidente Fernando
posta original, do Senador Eduardo Suplicy, que é a Collor, determinava; expressàmente a retirada de
mais avançada, já foi aprovada no Senado, mas está aproximadamente 13'mil domicílios edificados na
parada há seis anos na Comissão de Finanças e Tri- área tombadà 'do PHNG, colocando em situação afli-
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tiva os mais de 50 mil moradores dÇlquela área.. Ou
seja, era uma lei que buScava resolver o problema
histórico e cultural e triava um gravíssimo conflito s0

cial com a expectativa de uma expulsão em massa de
habitantes que vivem naquela área há décadas.

A nova lei, que tivemos a honra de propor e a
satisfação de ver sancionada pela Presidência da
República, garante não só a preservação da nossa
memória, enaltecendo os valores históricos da bata
lha dos Guararapes, mas também resolve o grave
conflito social representado pela remoção da população
resideme na área do PHNG.

A nova lei garante, pela concessão do direito
real de uso, a permanência de todos aqueles mora
dores. Garante também a preservação da nossa his
tória, com a delimitação de uma área de oitenta hecta
res, onde não existem moradias e onde serão edifica
dos monumentos, museus, equipamentos coletivos de
cultura e lazer, que permitirão o culto à nossa memória
e ao nosso passado de bravura e heroísmo.

Como as áreas habitadas pertenciam à União,
os moradores eram impedidos do acesso aos bens
de infra-estrutura, como saneamento, pavimentação,
abastecimento d'água e iluminação pública. Agora,
com a permanência da população garantida, conela
mamos a Prefeitura do Município de Jaboatão dos
Guararapes, onde está situado o PHNG, bem como
o Governo de Pernambuco para a realização urgen
te das obras necessárias para que o povo daquela
área viva em condições dignas de sobrevivência.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MENDES (PPB - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. .
Deputados, ao longo dos anos, o Brasil privilegiou um
modelo de transportes essencialmente rodoviário, con
centrando investimentos na implantação de uma gran
de malha de rodovias. Essa malha possui, aproxima
damente, 1.650.000 quilômetros, e por ela circulam
90% dos brasileiros e OOOk da produção nacional.

A escassez de recursos da União levou o Go
verno Federal a deixar de realizar, durante muitos
anos, a manutenção e a conservação de rodovias, e,
obviamente: nada se fez em relação a obras de am
pliação e modernização da infra-estrutura existente.

O resultado de mais de uma década de aban
dono todos conhecemos: o Brasil passou a ser de
tentor de imensa malha rodoviária deteriorada e ina
dequada ao transporte seguro de passageiros e ao
escoamento eficiente dos bens produzidos no País.

Para viabilizar a execução de obras e serviços
de modernização da malha rodoviária brasileira, au
mentando a efICiência .do transporte de pessoas e

be!1S, o Ministério dos Transportes deu início, em ja
neiro de 1993, a úm programa de..concessão da ex
ploração privatizada de rodovias, tendo como objetivo
a outorga de cerca de 8.500 quilômetroS ~e estradas à
exploração comercial do setor privado.

A BR-040, no trecho Rio-Petrópolis-Juiz de
Fora, é chamada de rodovia Washington Luís e foi in
cluída\no Programa de Concessão das Rodovias Fe
derais'por possuir elevado índice de acidentes e tráfe
QO:.bastante denso, o que a toma, portanto, passível de
rentabilidade para as empresas concessionárias.

E>essa forma, foi assinado, em 31 de outubro
de 1995, entre o DNER e a Companhia de Conces
são Rodoviária Juiz de Fora-Rio (CONCER), uma
subsidiária da construtora Norberto' Odebrecht, o
contrato de concessão dJ. BR-040, no, trecho Rio
Juiz de Fora, pelo prazo de 25 anos.

Mediante a cobrança de pedágio, passou a ser
obrigação contratual da concessionári~ recuperar e
manter, com um padrão adeQ~ado de qualidad~, as
condições de tráfego da rodovta Washington Luís.

A primeira fase de trabalho já foi concluída.
Nela, a concessionária investiu 43 milhões de reais
em obras emergenciais e na implan~ação de alguns
serviços. Foram recuperados trechos da rodovia
considerados 'críticos, e nova pavimentação corrigiu
defeitos que ameaçavam a segurança da estrada.

Outra melhoria verifICada neSte início de contrato
relaciona-se: à sinalização, com a implantação de no
vas placas, faiXaS de pista e tachas refletivas. A res
tauração do sistema de drenagem da estrada e os tra
balhos de contenção e estabilização de encostas foram
outras das obras de emergência ex.~das.

. Segundo informativo cta. con~ionária, mais
de' QO milhões de reais em obras dê recuperação
das pistas, iluminação, sinalização e. equipamentos
de segurança foram investidos a(é o primeiro trimestre
deste ano.

No entanto, Sr. Presidefite, nobres colegas,
ainda estamos descontentes ,com a qualidade da
Washington Luís. A rodovia continua necessitando,.
principalmente, -de obras 'de' Caráter estrutural que
ampliem a sua capacidade d~ tráfego.. Reconhece
mos que são obras mais corriplexas~ porém impres
cindíveis ao alto nível e à qu.álidadé' exigidos para o

- tracIlo concedido. '.. .
Os 25 mU. usuários qued~ transitam

pela rodovia estãO pagando pedágio para receber ser·
viços do mais alto padrão, o que 'ainda não se verifica
na Washington Luís. .

Várias são as obras que ainda estão por serem
realizadas para tomar a. roc;lovia realmente eficiente
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e segura. A correção de traçados imperfeitos é uma,
delas. Há, por exemplo, a necessidade de se cons
truir uma nová pista na subida para Petrópolis, que
tem trechos aproveitados da época do império.

A duplicação de faixas na Baixada Fluminense
é outra obra que deveria ser executada com emer
gência. A ampliação dos poucos quilômetros que a
rodovia percorre na baixada, via aumento do número
de faixas de rolamento, é antiga reivindicação nossa.

A construção de viadutos e passarelas, a ele
vação do nível das pistas em locais sujeitos a inun
dações e a implantação de sistemas especiais de
iluminação e segurança são obras que ainda não foram
executadas e pelas quais todos ansiamos.

O contrato com o DNER prevê para a rodovia
obras de melhorias entre a cidade do Rio de Janeiro
e o sopé da Serra de Petrópolis, com a ampliação da
via pela construção de mais uma faixa interna, por
sentido, ao lado das duas existentes. Prevê, tam
bém, nos primeiros quinze quilômetros após a saída
do Rio de Janeiro, a construção de ruas laterais, com
duas faixas de cada lado, destinadas ao tráfego local.

Sr. Presidente, nobres Deputados, cabe ao
DNER, através de sua Diretoria de Concessões Ro
doviárias, realizar inspeções locais e documentais
para verificação do cumprimento das condições esti
puladas para a recuperação, o melhoramento, a ma
nutenção, a conservação e a operação das rodovias
concedidas.

Embora não tenhamos a expectativa de que a ex
ploração da Rio-Juiz de Fora pela iniciativa privada traga
a solução imediata de todos os seus problemas, acredi
tamos que o novo modelo de gestão da rodovia deve
reverter a lamentável situação em que se encontra.

A rodovia Washington Luís somente será uma
estrada de alto nível quando todas as melhorias tive
rem sido implantadas, quando sua capacidade estiver
adequada, quando sinalização e serviços de atendi
mento ao usuário, como socorro médico e mecânico,
estiverem à disposição dos motoristas e passageiros.

Faltaram à União os recursos financeiros r:te;.
cessários para a execução dessas refonnas, delega
das, acertadamente, à iniciativa privada. Porém, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, contamos com
o Governo Federal, através do Ministério dos Trans
portes, para a efetiva fiscalização e a cobrança da
realização de todas as obras e serviços descritos no
contrato de concessão.

O SR. LEUR LOMANTO (PFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tenho a satisfação de comunicar a esta
Casa que no próximo sábado, 25' de outubro, estare-

mos comermrancIo o primeiro centenária de~o
política de minha terra natal.

Jequié nasceu sob o signo da liberdade. Foram
os inconfidentes, sonhadores de um Brasil livre e so
berano, que fincaram nesta terra o marco primeiro
do seu progresso. Jequié, nascida assim sob o man
to da liberdade, acolheu no seu seio homens vindos
de todas as plkgas, brasileiros e imigrantes estran
geiros, os italianos, os Grilos e os Rotondanos, den
tre outros, árabes e portugueses. Nessa mistura sa
dia de raça alicerçada no mesmo ideal, Jequié iniciou
a sua caminhada histórica.

.Sr. Presidente, foram tantas as lu~as e tantos
sonhos e esperanças vividas que Jequ\é crescia in
dômita, desassombrada, valente e hospitaleira.

Foi José de Sá Bittencourt, patriota inconfiden
te, que plantou, no final do século XVIII~ aFazenda
Borda da Mata às margens do Rio das Contas. E as
sim nascia a minha \Jequié, hoje centenária. A sua
história'é'uma história de lutas, de homens e mulhe
res extraordinários, que, se doaram por. completo
para que,Jequié crescesse livre, sem a~, peias do
medo, estendendo seus braços para acolhêr a todos
que aqui 'chegassem em busca do trabalho que dig
nifica e da belàza da Cidade Sol. Homens como Lin
dolto Rocha, advogado e poeta, incansáve'l lutador
para emancipar Jequié, outros como Nestdr' Ribeiro,
Urbano Gondlm de Britto, que souberam escrever a
história desta terra com a bravura dós grandeS líderes.

E, no dia 25 de outubro de 1997, há de 'se lem
brar com justas alegrias os que souberam legar para
o futuro uma .:Jequié progressista, pólo de uma re
gião onde o desenvoMmento já é incontestável.

Sr. Presid~nte, Sras. e Srs. Deputados,'é para
mim, uma, honra; quando Jequié completa o seu pri
meiro centenário.:de emancipação política, lembrar a
figura ímpar de'l.:o~nto Júnior, Vereador, seu Pre
feito por trêl:f, ma~~o~, Deputado Estadual, Gover
nador da Bahia e Senador da República, sem nunca
deixar um S9 instante de lutar por sua terra e pelo
seu povo. Avida de Lomanto Júnior, como a minha,
está intrins~mente ligada à Jequié.

Por seis legislaturas" represento a minha cida
de e minha gente junto ao Congresso Nacional, fa
zendo deste Município a razão de nosso trabalho e
nossa cOl1stante ação-polítiea.

Jequié, que nasceu da perseverança de seus
desbravadores, vive hoje flÍpmentos de grandes es
peranças. Porque,estamos todos unidos em busca
de um futuro mais promissor para nosso Município
centenário, sob o comando dp nosso Prefeito Rober
to Britto, que tem demonstrado competência, serie-
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dade e espírito público na condução da administração
municipal., '

NestEfprimeir"o centenário, às vésperas do ter
ceiro milênio, qüe' fique registrado nos Anais desta
Casa meu orgulho de ser filho e representante de

. Jequié na Câmara dos Deputados, aproveitando a
oportunidade para renovar meu finne propósito em
continuar meu trabalho por esta cidade que nasceu
sob o signo da liberdade e que tem no seu povo
honrado e trabalhador a maior demonstração de que
a luta empenhada por seus desbravadores continua.

O SR. AROLDOCEDRÃZ (PFl- BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, é com grande satisfação que, mais uma
vez, subo a esta tribuna para falar sobre avanços
que insurgem em nossas empresas estatais, utilizan
do para isto o exemplo da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA.

Fugindo do estigma de que as empresas públi
cas brasileiras estão condenadas a ser um estorVo
para os cofres do Govemo e para o bolso dos contri
buintes, a Embrapa veio inovar em sua metodologia
de gerenciamento, criando novas fonnas de avalia
ção para a própria instituição, para suas equipes de
pesquisa e para seus funcionários.

Através de inteligente gerenciamento e da busca
da autogestão, a referida empresa traz para a realida
de brasileira a possibilidade de não ,somente gerar lu
cros, mas também a modernização necessária para
que os resultados obtidos não sejam passageiros.

É uma exemplar iniciativa a desta empresa,
que já conta com excelente reputação e vem criar
novas soluções para melhorar a produtividade, redu
zir custos, evitar desperdícios, qualificar mãó-de
obra, arrecadar recursos para os projetos cujo êxito
se comprova na prática através de consultas aos
consumidores finais, além de acompanhar atenta e
constantemente o trabalho em equipe de cada
unidade que a co~põe.

O empenho em aumentar a produtividade e
qualidade dos serviços não é apenas da equipe de
gerenciamento, mas de todos os funcionários e pes
quisadores da Embrapa, quer através de incentivos
à carreira por promoções baseadas na produtividade
anual ou bolsas de especialização que pennitem
melhoras dentro da empresa, além da qualificação e
do reconhecimento de seu trabalho.

Vale destacar que uma das principais caracte
rísticas dessa nova forma de gerenciamento foge às
regras gerais de promoções e prêmios incorporados
ao salário. Atenta essencialmente à produtividade e
à redução de custos, a diretoria tenta evitar a aco-

modação de seus funcionários e equipes, fazendo
anualmenfe'uma avaliação, premiando assim os que
mais se destacaram nos itens pré-detenninados por .
cada unidade. Desta forma, todos têm a chance de
reavaliar seu trabalho e de concorrer às premiações,
que, conforme citei anteriormente, não se resumem a
um bônus pecuniário; há possibilidades de promoções
por mérito quanto à produtividade e ao desempenho
científico e tecnológico, reavaliadas ano a ano.

Este método de avalia.ção institucional já vem
sendo reconhecido nacional e intemacionalmente,
dando à Embrapa o título de empresa estatal que mais
deu lucros ao País. Outras instituições públicas, como
o Baoco central e a Infraero, já aderiram a esta nova
forma de gerenciamento e vêm sendà apoiadas pela
diretoria da Ernbrapa em sua-implantáção.

A divulgação do sucesso dessa empresa é de
. suma importância para a conl3Cientização de todos

nós de que a modemidade não Ié privilégio apenas
de empresas privadas alou intemaqonais e de que o
nosso' País caminha lado a lado com a tecnologia, a
pleno vapor, em busca do desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr!!s e Srs. Deputados, uma função parlamentar que
considero das mais relevantes é a de exercer efetivo
controle sobre os atos do Poder Executivo, em espe
cial aqueles que envolvem.li aplicação de recursos
públicos. Este controle extemo, por parte do Con
gresso Nacional e com o auxílio dQ Tribunal de COn
tas da Uniãb, está devidamente prescrito no art. 71
d~' nossa Con~tituição.

Por isso ·mesmo, junto a outros companheiros
dê Parlamento, temos tido o cuidado de ir, dia após
di~, apontando essa .gama imensa de descaminhos
p~los quais seguem aquelas verbas que, arrancadas
do bolso do contribuinte, estariam destinadas para
ate'ndimentç; de. necessidades sociais, algumas
abandonadas ao nível do caos.

\ .
Podemos lembrar-nos - e este seria apenas

mais um exemplo - das primeiras descobértas quan
to à apl~Ção. de recursos' oriundos do malfadado
Fundo Soé;~aJ de Emergência. Durante dias segui
dos, a imprensa abriu largos espaços para mostrar
que quantias se perdiam na oompra de goiabada
cascão, de tampas de latrina, de ovos de codorna.

Claro e$tá que a questão, em si, não se resu
mia a esses! seus aspectos anedóticos (ainda que
trágicos, ainqa que grotescos), mas na qualidade,
ou, melhor dizendo, na falta de qualidade desses
gastos. Se ao repórtAr-; melhor servia destacar mas-
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quinharias é porque, com muito bom senso, estava,
de fato, querendo chamar a atenção para todo o cor
po da matéria, em que, aí, sim, se desnudava uma
política de gastos sem controle, sem critério e sem
mérito, rasgando uma fantasia alucinada que o Go
verno pretendia utilizar para esconder a verdade.

Houve quem encontrasse um pouco de Quixo
te nesse comportamento de quem, como nós, não
aceitava - não o poderia, aliás - essa desenfreada e
mesmo desonesta gastança de recursos públicos
sem a mínima preocupação com os interesses so
ciais que se abandonavam. E vemos, agora, que,
Brasil afora, nossa indignação é a mesma que a do
cidadão que, trabalhando, pagando seus impostos,
suas taxas, sente que taxas e impostos pagavam
autênticas farras governamentais.

E, neste aspecto, a União Nacional dos Analis
tas e Técnicos de Finanças e Controle - UNACON,
de fato, radicalizou. É que, ao final do mês de julho,
fez realizar nesta Capital o 10 Salão Nacional de Hu
mor sobre o Controle dos Gastos Públicos.

Humor, Sr. Presidente, humor. Alguém poderia
torcer o nariz, entendendo que não existe nenhuma
graça, nada a rir com esses gastos descontrolados.
Aceitamos esta posição. Mas gostaríamos de lem
brar o velho bordão latino: ridendo ca,tigat mores.
Isto mesmo, é rindo que se castigam os costumes. É
rindo que terefl10s que castigar o costume governa
mental de gastar sem controle e sem critério, sem
saber que, por todo o País, o cidadão, ciente de
seus direitos, assumindo sua cidadania, começa a
exigir respeito às contas públicas, o que melhor se
entenderia como respeito mesmo àquele cidadão
que, ao fim e ao cabo, é o pagador último de tudo
isso que aí ocorre.

Humor não é apenas o riso fácil, desrespeito
so. O chargista Paulo Caruso, na apresentação que
fez do livro que publica os trabalhos então expostos,
diz bem: o humor adquire a importância relativa a
um soco no estômago para romper com a letargia e
precipitar as mudanças. Nada mais correto. Não
basta que nós, parlamentares, ao tomar conheci
mento de tantos e tais desregramentos, nos indigne
mos e levemos a público nossa indignação. É preci
so.que o cidadão, a cidadania em peso saia de uma
letargia a que esteve relegada, a que foi empurrada,
para dizer com mais franqueza, por um comportamen
to de nossa elite dirigente, que jamais aceitou a parce
ria cidadão-estado no tocante à definição de políticas
publicas, com o que não é mais possível concordar. E,
se o riso é instrumento para comprovar essa indigna
ção, essa discordância, então vamos rir.

Vamos ler o que a respeito entende o compa
nheiro José Alves de Sena, presidente da Unacon:
Mas se, durante décadas da história brasileira, a fis
ca!ização dos gastos públicos não tem recebido a
devida prioridade nas ações dos governantes do
País, a ponto de os escândalos tornarem dimensão
cada vez maior e mais desrespeitosa com a Nação,
nada' mais proposital do que buscar um aliado no
riso pára refletir essa questão.

De pleno acordo, totalmente de acordo! O Iivre
to public~do pela Unacon exibe os trabalhos de hu
moristas vindos de quatorze estados brasilei
ros. Seus des~nhos provocam riso, não há dú
vida. Mas é aquele riso a que nos referimos
ante'riormellte, valendo-s03 de expressão latina: é o
riso .que qastiga, que condena. Permitam-me
mais exemplificar: as forças aliadas derrota
ram os nazis~as, invadiram e ocuparam a Ale
manha; levando' Hitler, já derrotado, ao suicí
dio. Mas, antes disso, muito antes, Charles
Chaplin, com seu MO Grande DitadorM, já havia
destruído aquela figura satânica. E ele o fez como?
Rindo.

É importante; esta é, de fato, a importância
maior do 10 Salão !\Iacional de Humor sobre o Con
trole dos Gastos Públicos; animou-nos perceber que,
Brasil afora, a imprensa abre espaços aos artistas
que, conscientes de sua participação social, levam à
comunidade a expressão, gaia que seja, de uma in
dignação que não mais é senão o eco dos sentimen
tos populares.

Nossos cumprimentos à Unacon. Valeu o es
forço, valeu a exibição de trabalhos de excelente va
lor profissional, valeu saber que, em todos os cantos
de nossa terra, o cidadão, o artista, o homem da rua
já não mais se pergunta por que, pois que, agora,
sua palavra de ordem é: até quando?

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e SI'$. Deputados, peço a atenção da Casa para
a necessidade de serem alocados os recursos orça
mentários indispensáveis a que a Coordenação de
Inspeção Vegetal do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento possa efetivamente desenvolver al
guns programas importantes para o País.

Entre eles, eu citaria os seg~intes:

FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS
A atividade de fiscalização de empresas

apresenta-se como a principal meta física do projeto
Inspeção Vegetal.

Objetiva basicamente coibir fraudes econômi
cas, desestimular atividades clandestinas e sobretu-



COLHEITA DE AMOSTRAS
Sob os aspectos sanitários e tecnológicos,

compete ao Ministério da Agricultura o controle das
bebidas e vinagres produzidos e comercializados no
PaCs, inclusive os importados, por força do que esta
belecem as Leis n% 8.918, de 1994, e 7.678, de
1988. Como procedimento técnico, as bebidas e os
vinagres são submetidos a análises físico-química e
bacteriológicas, o que implica colheita e preparação
de amostras nas fazes de produção, nos portos,
aeroportos e postos de fronteira.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS EXPORTADOS
Objetiva a certificação dos produtos expor

tados, garantir a aceitabilidade dos bens agrCco
las processados brasileiros nos diferentes mer
cados internacionais. É uma atividade tfpica de
Estado e tremendamente complexa, uma vez
que motiva o acompanhamento de toda a cadeia
agroprodutiva.

Possibilita à presente atividade a abertura de
novos mercados que ajudam a escoar nossos ex
cedentes agrCcolas, trazendo divisas para o
PaCs, gerando empregos e estimulando a agri
cultura.
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do assegurar produtos com qualidade para o consumo REGISTRO DE EMPRESAS E PRODUTOS
humano. Por força da lei, toda bebida destinada ao con-

~ atividade envolve deslocamento de fiscais al- sumo humano deve estar previamente registrada no
tamente especializados nos diferentes pontos do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, assim
PaCs, que controlam desde a recepção das matérias- como os estabelecimentos produtores, manipulado-
primas agrCcolas, o seu processamento industrial, res e engarrafadores. Essa atividade impede a exis-
até sua distribuição. Acompanhando, por conseguinte, tência de estabelecimentos clandestinos, sem condi-
toda a cadeia produtiva de diferentes bens agrícolas. ções operacionais, além de coibir a sonegação de

CADASTRO VITIVINíCOLA impostos.
--- - --- ,- ,_o

A Lei ~ 7.678, de 1988, dentre outras incumbên- CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS IMPORTADOS
cias, estabelece que o Ministério ela Agricultura e do Certificar os produtos importados de origem
Abastecimento de~erá provide~i~r a execução do ~- vegetal e garantir a segurança do consumidor brasileiro.
dastramento da vitICultura b~SIleira e mantê-fa atual... Com o advento da globalização da economia
zaela. O cadastramento de vit,iCU1t~res consta do Iev~- mundial, o Brasil aumentou consideravelmente o
~nto de ~rea\planta~a,de val'!edades de ~~ culti- seu volume de importações. Nesse sentido, é im-
vadàs, do.. nume~ de pes_plantados, da produtMelade, perioso não abrir mão de um controle efetivo dos
além de outras Informaçoes. Esse trabalho requer a produtos de origem vegetal que chegam aos nossos
utilização de grande contingente de pessoas especiaIi- portos
zadas para idemficação de variedades etc. ._

O cadastramento será realizado nos Estados INSPEÇAO DOS PRODUTOS DE ORIGEM
do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Para- VEGETAL
ná, de São Paulo, de Minas Gerais, de Pernambuco A inspeção dos produtos de origem vegetal tra-
e da Bahia, sobre aproximadamente 40.000 produto- balha com um dos cqnceitos mais complexos do
res rurais. O Brasil atualmente é um grande exporta- agroneg6cio: "a segurança alimentar".
dor de uvas e derivados, mas o setor controlador e A atividade em apreço,visa assegurar a idonei-
atestador da qualidade não tem domCnio sobre a dade dos produtos, sua qualidade, sua correta utili-
identidade desse universo. zação e armazenamento, só para citar alguns exem

plos. É executada sobre empresas transformadoras
de bens agrícolas, distribuCdas por todas as unidades
da Federação.

TREINAMENTO DE PESSOAL
Compete à inspeção vegetal do Ministério da

Agricultura e do Abastecimento o controle e a fiscali
zação de grande parte dos produtos de origem vegetal
industrializados. .

Qualificar os profissionais que executam essa
tarefa é uma necessidade indiscutível, principalmen
te se levarmos em conta ~ constante evolução tec
nológica do setor qu~ processa os bens. agrCcolas,
fiscalizados por aquelq Ministério.

Constantemente surgem nova~ tecnologias de
análises, novos sistemas de controle de qualidade e
...: por que não dizer? - novas formas de fraudes
C1!conômicas.

REUNIÃO TÉCNICA
Incluem-sé nes~ atividade os fóruns de prepa

ração para o Mercosul, de elaboração de padrões de
identidade e qualidade dos produtos, de padroniza
ção das atividades de fiscalização de estabelecimen
tos e produtos, bem como a. importante interface
com o setor produtivo.
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É, portanto, de grande interesse para o
agrobuaines8 brasileiro o aporte de verba para
essa ativ!~ade.

'Como se vê, Sr. Presidente, qualquer corte or
çamentário sobre tais programas comprometeriam
seriamente a vigilância sobre os produtos consumi
dos por nossa população e sobre uma gama maior
de produtos importados, além do aprimoramento téc
nico de nossos fiscais, em um mundo cada vez de
economia mais competitiva e globalizada.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DILSO SPERAFlCO (PSDB - MS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, uso essa tribuna para, mais uma
vez, fazer um alerta contra a devastação de nossas
matas, contra o assoreamento de nossos rios e o
abate indiscriminado de nossa fauna, riquezas essas
que deveriam orgulhar a nossa Nação.

.Recentemente, a imprensa noticiou a queima
da devastadora na região amazônica, que cobriu de fu
maça vasta área daquela região. Até na cidade de Ma
naus, a situação era de pânico entre os seus moradores.

A caça aos nossos animais, agravada com o
contrabando de aves e mamtferos, nos deixa real
mente preocupados com o futuro de nossa fauna.

Nosso rios sofrem todo tipo de agressões: po
luição, assoreamentos, pesca predatória e desmata
mento ilegal de suas margens. Talvez a abundância
de rios tenha levado nossos cidadãos ao abuso que
hoje observamos impunemente.

A educação ambiental é um dos caminhos que
temos para tentar salvar a nossa exuberante nature
za, única no mundo, e que personaliza o nosso país.

O Pantanal Mato-Grossense, por exemplo, o
maior santuário ecológico do planeta, precisa ser
preservado. É necessário que haja uma consciência
a nível internacional, para que possamos deixar para
as gerações futuras esse cenário de inigualável
grandeza.

Nós, brasileiro':!_ devemos ter amor por essa
terra, por essa oelezas naturais que dão ao nosso
país singular lugar de destaque no mundo.

A região amazônica, que contém a maior flo
resta e o maior rio do planeta e imensa diversidade
de fauna e de flora, clama por proteção.

Até quando ficaremos de braços cruzados as
sistindo à agonia de uma floresta? Madeireiros irres
ponsáveis, contrabandistas e toda sorte de malfeito
rias assaltam o nosso País, e pouco se faz, para não
dizer nada se faz.

Será que vamos tomar providências depois
que tudo estiver acabado? E esse fenômenos não

acontecem apenas nas regiões citadas. A destruição
se dá em todo o território nacional, do norte ao sul,
do leste ao oest~, .o que é urna situação grave.

A cooperação de entidades governamentais e
privadas é bem-vinda. Urge em nosso país uma
campanha educacional para que salvemos a nature
za. Para que haja respeito pelo legado que Deus nos
presenteou.

Nas escolas, nas igrejas, nos centros comuni
tários, nas cooperativas, nas lojas maçônicas, nas
entidades de classe, nos sindicatos, nos clubes de
serviços de Lyons e de Rotary, nas associações,
nos centros educacionais, enfim, onde houver um
grupamento .h~mano, que surja urna consciência
pelo nosso patrimônio natural.:

Acredità que assim estaremos dando um passo
importante rumo à proteção ambiental.

. O meio ambiente deve ser respeitado a todo
-custo, seja ele através do Ibama, seja de patrulhas,
seja até mesmo pela pOlícia, se for preciso.

Hoje poucos cidadãos brasileiros sabem que
existe um códigÇ) floh~stal vigente, mas que não é
nem conhecido, 'muito menos respeitado.

O art. 10 do códi9C? diz que as florestas existen
tes no território nacional, consideradas em conjunto,
constituem bem de,interesse comum a todos os ha
bitantes do País, exercendo-se os direitos de pro
priedade com as limitações que as leis em geral e
especialmente este Código estabelecem.

Ora, se as florestas se constituem bem de inte
resse comum, é dever qo Estado e do cidadão pro
tegê-Ias, pois trata-se de,.patrimônio natural.

Assim também preceitua a Constituição Federal
no seu art. 225, § 42:

A Florestâ Amazônica brasileira, a
Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zoná Costeira são pa
trimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na
forma da lei, dentro de condições que assegu
rem a preservação do meio ambiente, inclusi
ve quanto ao uso dos recursos naturais.

Louvemos. aqui as iniciativas que preservam
áreas ambientais~ as pessoas de bem que se preo
cupam e que, de' uma forma ou outra, contribuem
para a preservação e criação de parques naturais.

A palavra da moda, .globalização, considerada
hoje uma ordem mundial, não impede porém que a
chama da nacionalidade se' apague dentro da alma de
cada brasileiro; daí a neceSsidade de defendennos o
maior patrinlônio do Brasil: a nossa riqueza natural.
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E tal desiderato só poderá acontecer através Jrou e assassinou o adolescente Fábio da Encama-
da sabedoria dos govemántes, na força dos govemãdos ção no" ConjUllto'-Habit8.cional Cc;>linas de Peri Peri.
e na harmonia.:dos il1teresses comuns. Em meio a tantas mortes, tànta violência e tanta

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB ,.. BA. insegurança, o Governo do Sr. Paulo Souto deveria
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. estar preocupado com a pequena política sindical, ou
e Srs. Deputados, a exclusão-do Cabo Pires, presiden- associativista, de cabos e soldados? Pois está.
te da Associação de Cabos e Soldados da Polícia MiIi- Encontraram tempo, as altas autoridades mili-
tar da Bahia, expressa o quadro injusto, antidemocrático tare~ do Governo Paulo Souto, para patrocinar uma
e farisaico da Bahia sob a ditadura carlista. chapa para concorrer com o cabo Pires na eleição

A segurança pública no Estado da Bahia e par- ~a Associação, que se realizou em 14 de setembro.
ticularmente em Salvador é uma das piores do Bra- Automóveis da locadora Localiza, carro de som do
sil. E tal como a saúde, a educação e o desemprego, Deputado Marcelo Guímarães~ do PFL, por sinal em-
também a realidade sobre a segurança é devida- presário do setor de segurança, apoiaram a candida-
mente escondida da população pelos meios de co- tura do soldado Alfeu, motorista do Presidente da
municação da família do Senador Antônio Carlos Câmara de Vereadores· de Salvador, Gilberto José,
Magalhães. do PFL, é claro. .

O povo baiano não é informado pela TV Bahia A "chapa branca", ~ todo~ apoio, teve
de que nosso Estado tem quase 5 milhões de anal- apenas 136 votos, contra os 540 votos do cabo Pires.
fabetos, 8 milhões de desnutridos, o maior índice de E agora, Sr. Presidente, um verdadeiro escân-
doenças como dengue e tuberculose e ·"0 maior de- dalo: foi depois dessa derrota do candidato apoiado
semprego de todas as regiões metropolitanas. pelas forças governistas que se iniciou o processo

Mas na Bahia da insegurança pública os traba- disciplinar contra o cabo Pires, com base em fato
Ihadores e os moradores dos bairros populares são ocorrido, pasmem os Srs. Deputados, em julho do
as suas vítimas principais; sofrem com a ação dos corrente ar~ - ou seja, 2 meses antes do início do

ladrões, bandidos e estupradores, mas sofrem tam- processo.
bém com a violência policial. E não é raro o registro Discipljna ou vingança?
de policiais agindo corno se bandidos fossem, ou PUr'liç&o~ou retaliação?
ainda, o que também é doloroso, vermos a polícia Respeito aos regulamentos ou mesquinharia
cumprindo o papel que lhe era reservado no tempo política?
da ditadura, reprimindo trabalhadores, corno aconte- E, não satisfeitos, conseguiram juntar requintes
ceu na Praça Municipal, com os 4.700 servidores de- de crueldade. com má-fé ao incluir o norne do cabo
mitidos pelo atual Prefeito de salvador. Pires, líder da classe e presidente de uma associa-

É pena que a eficiência policial, revelada no ção, na mesma lista de excluídos 'por extorsão, roubo

cerco da Praça Municipal, violando o direito de reu- ou violência.
nião assegurado na Constituição, não se confirma Corno bem já afirmou o Senador Antonio Car-
na proteção ao cidadão. É o jornal A Tarde, de 22 los Magalhães, o objetivo é diZimar o adversário.
de outubro de 1997, que constata: 12 ônibus foram E quaHoi o crime do cátia Pires?
assaltados em menos de 24 horas. E as estatísticas Na verdade, o cabo Pires liderou uma greve
do setor registram mais de 200 assaltos a ônibus to- que não houve; impediu uma passeata com mais de
dos os meses na cidade de Salvador. 1.200 soldados; negociou cdm o Governo do Estado

Tardiamente, muito tardiamente, as autoridades o reajuste que impediu greve e passeata.
policiais baianas começam a punir os maus policiais E, no processo da- neQàciaçãÇ), afirmou, numa
que cometem crimes de estupro, assalto e extorsão. linguagem típica do sindicalismo que "ia para o pau,

para a greve,. caso a categOria não aceitasse a pro-
Entretanto, a mafC;8 ditatorial carlista que domina posta do Governo". E todos os três depoimentos dos

a Bahia confirma-se, também nesse processo de "1i11)- oficiais superiores ouvidos no processo foram
peza": só os soldados e cabos são realmente punidos. favoráveis ao cabo.

Raríssimos oficiais são denunciados e punidos, Está claro que· a verdadeira indisciplina do
e só em casos de evidência escancarada. cabo Pires foi ganhar a eleiÇão para a presidência

Nem mesmo a Casa Militar do Governo Esta- da Associação.
dual escapa da criminalidade: o Subtenente José E está ainda mais claro que na Bahia vivemos
Dantas Filho, do Batalhão da Guarda da PM, seqüe8- numa ilha ditatorial, onde o poder não se exerce em
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nome da justiça, da ordem e do progresso, mas sim
em nome da perseguição do arbítrio e da violência.

Muitas vezes usada para a repressão antide
mocrática e para a violência contra negros e pobres,
a Polícia Militar também é vítima da violência política
e institucional.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Passa-se
ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra a S~ Esther Grossi.
A SRA. ESTHER GROSSI (Bloco/PT - RS.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, em primeiro lugar, agradeço como
vida ao querido Deputado Paulo Delgado a gentileza
e sensibilidade de me ceder seu espaço neste Gran
de Expediente, para que eu faça, no momento opor
tuno, a apresentação de Proposta Alternativa para a
Educação no Brasil e Análise Crítica dos Parâmetros
Curriculares Nacionais que estão sendo distribúídos
maciçamente aos professores brasileiros, que, infe
lizmente, não têm as qualidades desejadas e neces
sárias para fazer face aos nossos desafios nessa área

Os baixos índices de aproveitamento escolar e
a superficialidade das soluções constituem o dilema
no qual se continua debatendo nossa educação. A
política educacional do atual Governo Federal não
deu mostras de se liberar desse dilema, que se reve
la na ausência de apoio à pesquisa didática adequa
da, aquela que tem como base uma sólida teoria da
aprendizagem e que ao mesmo tempo se faz no
coração da sala de aula.

A organização dos parâmetros curriculares na
cionais padece mais uma vez dessa limitação: trata
se de um conjunto de documentos que é bastante tí
mido em termos teóricos e, apesar de elaborado por
muitos especialistas, não atende ao estilo de investi
gação didática, aquela que começa e termina na
sala de aula, com metodologia atualizada e própria
de cada campo de conhecimento, apoiada em con-
sistente referencial teórico. .

, A imprecisão das propostas pedagógicas, se
jam de esquema, sejam de direita, tem conseqüên
cias muito graves, de natureza social e econômica.
Elas começam pela violência nas salas de aula e
fora delas, originada por alunos que não usam sua
agressividade, elemento constitutivo da· psique hu
mana, para se proporcionar o prazer de aprender na
escola.

As conseqüências econômicas também são
evidentes: em nosso País, de 100 mil brasileiros que
terminam a 8- série apenas 24 não repetiram ne-

CO N. 18419~ pág. Ovidio Uno

nhum ano letivo. Não é racional isolar a questão do
financiamento da educação do rendimento imediato
de cada aluno. Mas essas avaliações não podem ser
apenas objeto do costumeiro terrorismo da mídia,
que agita índices como se eles pudessem, pelo sus
to que provocam, fazer com que os responsáveis
pela educação os revertessem.

Garantir o acesso para todas as crianças na
escola só é um bem social e político se elas, na es
cola, conseguem realizar as aprendizagens social e
culturalmente previstas para a escolaridade. Como
no caso brasileiro sobretudo os alunos vindos das
camadas populares passam anos na escola sem
nela conseguir aprender sequer a ler e a escrever, a
escola passa a cumprir sinistramente um papel ne
fasto para es~ crianças, o papel dá matar-lhes a
auto-e~tima pela ,intemalizélção do estigma de que
elas é que são incapazes intelectualmente. Não há
nada pior para a cidadania, nada mais gerador de
alienaç~o e dependência do que isso.

\ ,

Uma saída falsa para essa importância da escola
consiste' na' desvalorização desses co~imentos

como burgueses e reacionários, com o ~Svio dos 0b
jetivos escolares para aspectos dramáticÓ$ e políticos,
como oS que constituem os temas transversalizadores,
revestindo-oS de caráter central nas metas da escola.
No mesmo desvio situa-se a aposta de qwfos conhe
cimentos realmente centrais que a~escola deve garan
tir a todo 'o ialunado serão construídos pela' sua ass0

ciação exterior com esses sistemas transvêrsalizado
res' os quais poderiam ter a virtude de apresentar uma
vinculação maior com aspectos -desejantes- da exis
tência do que os instrumentos científicos de pensar
proporcionadoS pelas disciplinas básicas da escola.
Essa é uma fuga perigosíssima, para não dizer assas
sina, das responsabilidades da escola.

DOl"f1inar 'as maravilhas dos conhecimentos
científicos em "toda a sua estética extremamente
atraente a, útn ao ',ser humano é, com efeito, apro
priar-se de uni' dos poderes que a democracia apre
goa para ,todos." Prosseguir com essa apropriação
apenas por uma parc~la é o melhor caldo de cultura
para o atraso político, a desorganização social, a de
gradação moral e a dOfllinação.

-_. ~ ..-.
Portanto, .impÕe-se o nítido divisor de águas,

hoje, e~polít~ ~ucacionais. O 8loga" ou a meta
-Nenhuma criança sem ,escola- só tem consistência
se for substituído por -roda criança na escola apren
dendo-, de verdade, porque, na circunstância de ir
para a escola e nela não conseguir aprender dá-se
uma destruição das mais criminosas e nocivas ao
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serhumano-adestruiçãodesuaconfiançaemsua
essencia'=basilalCapacidadEdeaprender.

Enquanto. governantes de' todos os partidos
alardearem êxitós "edücàCionais porque melhoraram
algum aspecto do sistema de ensino, sem a lucidez
de enfrentar os reais fracassos escolares, não tere
mos chance de sair do atoleiro em que estamos. É
absolutamente impressionante que tantas autorida
des educacionais se contentem com mínimas altera
ções de níveis de rendimento escolar ou de evasão,
sem ter a ousadia de responder à expectativa que
devia ser de todos, assegurada a cada pai de aluno,
de que seu filho é capaz de fazer cada série em um
ano letivo. Aceita-se covardemente que muitos alu
nos não aprendam como se isso fosse uma fatalida
de, especialmente para os filhos de famílias pobres.
Ignora-se, consciente ou inconscientemente, que o
argumento da desnutrição impedindo aprendizagens
já foi amplamente refutado; que, agora mesmo, pes
soas com metade do cérebro respondem até melhor
do que os que têm integridade cerebral, quando
seus professores utilizam uma proposta didática
adequada.

A não aprendizagem é criminosamente velada
pelo estabelecimento de ciclos, sem avaliação anual,
eloqüentemente só para as escolas públicas. Dessa
forma, mascaram-se os maus resultados dos siste
mas públicos, penalizando as camadas sociais me
nos privilegiadas, retardando-se soluções realmente
eficazes para seus probl8mas de aprendizagem.

Apregoam-se programas de aceleração de alu
nos na escolaridade correspondente a cada faixa
etária, sem demonstrar o que é muito menos exigente
- que é possível assegurar as aprendizagens pre
vistas em cada ano letivo.

A SrI Maria Elvira - Deputada Ester Grossi,
permite-me um aparte?

A SRA. ESTER GROSSI- Com o maior prazer,
Deputada Maria Elvira.

A sr- Maria Elvira - Deputada Esther Grossi,
em primeiro lugar, cumprimento-a pelo pronuncia
mento que faz neste momento, e também pela gama
de movimentos e eventos que V. ~, como membro
da Comissão Permanente de Educação e Cultura e
Desporto, organizou no último dia 15 de outubro, Dia
do Professor, não s6 homenageando os 117 Depu-·
tados Federais desta Casa, professores em diversos
níveis, mas também chamando a atenção desta
Casa, com faixas em toda a Praça dos Três Pode
res, para uma reflexão profunda sobre a Educação
brasileira E quero cumprimentá-Ia também, Deputa
da Esther Grossi, por dois aspectos: primeiro, pela

forma diferente e criativa que V. E~ usou ao publi
car essa Proposta Alternativa e Análise Crítica dos
Parâmetros Curriculares Nacionais; segundo, V. ExA
tráz nova proposta didático-pedagógica para o ensi;
no I escolar, lançando essa análise crítica que, sem
dúvida alguma, terá utilíssimo papel pl:4ra <> destino
da educação escolar no Brasil. V. E~ anaiisa o dile
ma crônico na educação; diz que escola é para pro
duzir pensamento; que todas as crianças devem ter
~prendizagem,e não apenas na escola; que nossas
autoridades educacionais contentam-se com pouco;
V.~ fala dos alicerces de um pensamento contem
porâneo; da necessidade imperativa de articular em
todos os aspectos a política educacional; das res
ponsabilidade~ do Governo e da sociedade civil; dis
cutá a construção dos parâmetros sobre o que' ensi
nar, e não sobre como ensinar; analisa Piaget, Wal
lon, Freire, e diz também que o construtivismo revisi
tado não está nos parâmetros curt'itulares nacionais.
Sem dúvida nenhuma, Deputapa Esther.Grossi, V.
ExA traz à educação nacional e ao Congresso brasi
leil'Q relevante contribuição, que neste momento,
gostaria de ressaltar e aplaudir, irtformando todos os
companheiros Deputados, estejam quer no Plenário,
quer em seus gabinetes, sobre a proposta, que de
veria ser divulgada no programa A Voz do Brasil e
transcrita nos Anais desta Casa. Faço também um
registro muito importante, Deputada. Recebi ontem
'um telefonema do Prefeito Célio Ferraz, de São
João Nepomuceno, Zona da Mata mineira, pedindo
me apoio a seu projeto, gIJe já havia sido aprovado
na Comissão de Educ~ção e que inclui o atendi
mento aqs alunos de 6 anos no Fundo de Desen
'(olvimemo do Ensino Fundamental, o que signifi
:ca um aporte expressivo para a escolaridade
.brasileira, do ponto de vista tanto pedagógico
quanto financeiro. E, ao cumprimentá-Ia por
~sse projeto, info~mo aos nobres colegas desta
~asa que os Prefeitos desejam a aprovação des
se projeto. Portanto, todos nós, em consonância
com nos~as bases, devemos lutar para, se Deus
quiser, rçonseguir incluir o atendimento aos alu
nos de 6.anos no Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental. Finalmente, ressalto que
um fotógr~f<;> deveria registrar este m<;>mento: há
uma Depútada presidindo a Mesa, a SrA Marta
Suplicy; Qutra Deputada na tribuna principal, SrA
Esther Grqssi; e, neste micr.ofone, outr~ Deputa
da aparteando, Maria Elvira.

A SRA. ESTHER GROSSI" - Agradeço à De
putada Mana Elvira o aparte. Sei que podemos con
tar sobretudo com a sensibilidade dos Deputados
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professores para essa importante questão do enfrenta
mento de nossas dificuldades na área da educação.

lembro que, na dedicatória desse material que
está à disposição de todos os interessados, também
inauguro -como digo - nova e feminina forma de fa
zer oposição. Embora fazendo uma análise crítica
aos parâmetros curriculares elaborados pela Profes
sora Iara Prado e pelo Ministro da Educação, dedico
a análise diretamente a eles.

É indispensável que o encaminhamento das
questões educacionais tenha a articulação de muitos
aspectos. Sua fragmentação tem sido a causa de tan
tos fracassos em anos e anos de variadas políticas.

Em primeiro lugar, a fragmentação de priorida
des quanto aos níveis de escolaridade é particular
mente inoperante. Educação infantil, educação fun
damentai, ensino médio e ensino superior, consti
tuem efetivamente um corpo, dadas suas mais pro
fundas inter-relações. Cuidar só da cabeça, só do
tronco ou só dos membros signifICa descuido com o
corpo todo. Particularmente neste momento, em que
o ensino fundamental só pode ser melhorado com
base em muitas e muitas pesquisas científicas para
operacionalizar os fabulosos achados sobre o ato de
aprender, priorizar o ensino fundamental, sem recur
sos materiais e humanos na universidade, é uma ati
tude incoerente e aniquiladora de esperanças.

Outra fragmentação que vem comprometendo
a política educacional do atual Govemo origina-se
do fato de deixar-se de lado a operacionalização de
uma teoria pedagógica atual e consistente acoplada
à capacitação de professores e à sua remuneração
condigna, dando-se prioridade à distribuição de li
vros didáticos para alunos, de aparelhos de TV, de
vídeo e de computadores, associada à remessa de
pequenas verbas para a manutenção das escolas.

Também teriam efeito limitado medidas interes
santes como a bolsa-escola ou a de gestão demo
crática das escolas, se não estiveram associadas à
comprovadamente essencial necessidade de bem
ensinar aos alunos.

A única orientação que realmente pode frutifi
car em política educacional é a que leva em conta o
conjunto de seus aspectos, sem exclusão de ne
nhum, com sua abordagem harmônica. Essa harmo
nia exige que as teorias sobre o aprender sejam es
colhidas e explicitadas entre o que há de melhor no
gênero.

Os novos achados sobre a inteligência, hoje,
correspondem ao que foi para a medicina a desco
berta dos micróbios, que revolucionou tudo e exige
até hoje investimentos consideráveis para caracteri-

, zar a origem das doenças, seus respectivos trata
mentos, cQmo é o caso da AIDS. Mas somente com
esses investimentos é possível, graças a vacinas, li
vrar a· humanidade de padecimentos com enfermida
des, como a poliomielite e tantas outras, algo impen
sado sem a contribuição de Pasteur. O mesmo
pode-se. vislumbrar como conseqüência das atuais
contribuições sobre aprendizagem para a superação
de suas dificuldades, em nível tão insuspeitado an
tes da in\egração entre os aportes de Piaget, de Vy
gotsky, de ,Wallon e de Paulo Freire, sobre a qual
mais adiante nos ocuparemos devidamente, justifi
cando os limites da definição de parâmetros curricu
lares napionais para que chegue de verdade -a hora
daescola-.

A participação da sociedade no encaminha
mento das soluções em educação não exime o Go
verno de tarefa específica. O relatório da ONU de
1996 sobre qualidade de vida foi conclusivo - melho
ras educacionais realmente válidas só podem acon
tecer com iniciativa e coordenação governamental.

É óbvio que essa conclusão diz respeito ao en
caminhamento da educação nacional dentro de uma
política para construir uma nação. Para um apartheid
social como o que experimentamos no País, em que
dois brasis se defrontam e se confrontam - o de
uma grande maioria que se encontra ainda no quinto
mundo e o de uma pequena porcentagem que já
está há muito tempo no Primeiro Mundo - as políti
cas governamentais para educação podem ser ca
racterizadas pelas restrições do denominado possí
vel pelos orçamentos públicos e por apelos à partici
pação da sociedade civil. Essa é uma das marcas
essenciais do Comunidade Solidária, inclusive no
que assume na área educacional.

É preciso, sim, e é mesmo urgente que toda
população se sensibilize e se mobilize para o enfren
tamento dos graves dilemas da educação nacional,
mormente os que afligem as camadas populares.
Mas essa mobilização tem que ser assumida, articu
lada e conduzida pelo Governo, em particular pelo
Governo Federal, para ,racionalizá-Ia e potencializá
la, coordenando todos os esforços nesse sentido,
como responsabilidade governamental inalienável.

(

Trata-se, pois, de um imperativo para o Governo
que ele assuma as ações, a fim de que escolas e
universidades funcionem bem. Os apelos à gene
rosidade e parceria da população não podem sinali
zar para o funesto vínculo da educação com assis
tência social. Uma posição pouco clara nesse senti·
do pode mesmo ser vista como omissão grave,
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nesta altura da nais apresentados a partir da caracteri~ção,suces
sivamente, da Pedagogia Tradicional, da Pedagogia
Renovada, da Pedagogia Libertadora e da Pedago
gia Crítico-Social dos Conteúdos desembocam em
uma análise superficial do construtivismo, com mais
conotação negativa do que positiva, mas que, sur
preendentemente, redunda no seguinte posiciona
mento: ·a orientação proposta nos PCN se situa nos
princípios construtivistas·.

Pode-se deduzir facilmente a ausência de solidez
desses fundamentos, a começar pela identificação das
quatro tendências pedagógicas, que incorrem não so
rnente numa redução, mas num equívoco, pois essas
concepções não dão conta do essencial na questão,
que é o processo cognitivo, isto é, como se explica in
trinsecamente a produção de conhecimentos. É, aliáS,
ilustrativa disso a bibliografia apresentada, que abarca
posições teóricas, ou distantes, ou até irlcon1>atíveis, o
que inviabiliza a coerência.

Com efeito, a simpatra manifesta dos PCN pe
los princípios construtivistas l'Ião indica uma coerên
cia C9m eles, conforme cqmeçamos a esboçar, pará
grafos atrás, evidenciando suas marcas de inatismo
e empirismo.

O que é mais significativo em tudo isso, porém,
é que, mesmo que o construtivismo fosse coerente
mente aplicado na elaboração dos Parâmetros Curri
culares Nacionais, já .estaríamos ~m atraso pedagó
gico, uma vez que é j~ teoria ultraPassada à luz das
mais recentes elaborações.

O construtivismo oriundo de Piaget, como um
passo expressivo na história das ciências da edu
cação, representa a síntese à tese qu~ foi o inatis
mo e à sua antítese que foi o empirismo. O cons
trutivismo representou ,.urn avanço relevante às
compreensões sobre o pensamento, quando de
monstrou que as percepçõe!? não podem dar conta
da apreensão da realid~depelo sujeito do aprendi
zado e que a ação de resolver problemas tem um
papel central na sua produção. Entretanto, Piaget

'.foi enfático - eu fui sua aluna e tive'Convivência di
reta. com ele -, ao longo de sua enonne contribui
ção científica, em se restringir ao estudo do sujeito
da' inteligência. 'Ele foi, portanto, um especialista
que aprofundou 'consideravelmente apenas um
aspecto do campo da aprendizagem.

Nascido na Rússia, no mesmo ano em que
nasceu Jean Piaget na Suíça, Vygotsky foi um outro
estudioso da inteligência e ocupou-se primordial
mente dos seus aspectos sociais~ isto é, da lingua
gem. Foi fundo nesse campo, explicitando algo ca-

como retrocesso inadmissível
História da Humanidade.

Nos parâmetros curriculares nacionais, inverte
se o binômio que realmente afeta nossa educação,
centrando-se eles em ·0 que ensinar- e não em
·como ensinar".

Quase três anos de um Governo de quatro
foram ocupados no exaustivo afã da definição de
parâmetros curriculares nacionais. Cabe perguntar:
a montanha não pariu um rato? Não se trata aqui de
não reconhecer o eMorço empreendido. Foram tan
tos os especialistas convidados a dar parecer, fo
ram tantas as sugestões recebidas que não se pode
dizer que os parâmetros curricalares não repre
sentam um estado da arte a ser considerado. Mas,
de que'arté? O problema cristalino para a escola
hoje, no Brasil, não é propriamente o que ensinar,
mas como ensinar.

Quem não sabe que, para começar, é preciso
ensinar a ler e a escrever às crianças e também aos
adultos que não conseguiram fazê-lo em idade pró
pria? Sabem, mas não podem. Temos ainda 50%~
não-aprendizagem nas classes de alfabetização.

Quem não sabe qual arcabouço mínimo de
pensamento matemático deve ser assegurado a to
dos? A compreensão da riqueza dos conjuntos nu
méricos, desde os naturais até os reais, com 7 0pe
rações básicas, e não somente 4, os elementos bá
sicos das belíssimas geometrias e as pérolas da ál
gebra e da lógica. Sabem, mas não conseguem. O
difícil, o quase impossível tem sido assegurar essas
aprendizagens a pelo menos 75% dos alunos.

Quem não sabe quais são os conhecimentos
básicos de ciências naturais para que.os alunos bem
estabeleçam as relações de causa e efeito qUe as'ca
racterizam? O nó é como proporcioná-los massiva e
maciçamente, como é absolutamente necessário hoje.

Quem não sabe, para estudos sociais, para ar
tes, para educação física e para técnicas, quais são
os tópicos essenciais das metas escolares? Mas'
quem sabe como operacionalizá-los, efetivamente,
na sala de aula? Muito poucos, como dedução lógica
dos índices de aproveitamento obtidos nas escolas.

O que fazer? Corno encaminhar a superação
de deficiência tão gritante?

Em primeiríssimo lugar, precisamos partir do
núcleo do problema: como é que se aprende. O que
se sabe, hoje, sobre isso? De que avanços dispo

, mos nessa área? Quais suas exigências, perspectivas
. e conseqOências?

É importantíssimo assinalar que os fundamen
tos pedagógicos dos Parâmetros Curriculares Nacio-
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racterístico do ser inteligente, que é a sua linguagem
interior. Foi também um especialista.

Contemporâneo a ambos, Henri Wallon voltou
se para a psicologia da inteligência a partir da reda
ção de sua tese de doutorado sobre a criança turbu
lenta e investigou especialmente os aspc.-etos ·dese
jantes· do sujeito que aprende, sob a influência mais
próxima de Freud, da psicanálise, antecipando-se
mesmo a Lacan, definindo-os como ·geneticamente
sociais".

No outro lado do mundo, Paulo Freire debru
çou-se sobre os problemas, sobretudo, dos que não
tinham aprendido na idade própria, e estabeleceu
uma profunda relação entre a vida e o aprender, isto
é, no dizer do filósofo Emani Fiori, inaugurou a an
tropologia da aprendizagem.

Pode-se inferir, do exposto acima, que o século
XX se notabilizou com quatro expressivos aportes às
ciências do aprender, através desses quatro espe
cialistas.

Ouço com prazer o Deputado Ubiratan Aguiar.
O Sr. Ubiratan Aguiar - Primeiramente, saú

do a presença da mulher na Presidência da Casa
e saúdo a presença da mulher na tribuna, falando
sobre educação. Quero dizer da satisfação com
que a ouço, Deputada Esther Grossi. Ouço a mes
tre e a autora de livros consagrados nacionalmen
te. Ouço as teorias que nos traz neste momento
sobre Piaget, sobre a escola construtivista e tantos
outros aspectos, o que nos motiva a expressar
nossa preocupação fundamental com a educação.
Educação hoje, para mim, significa a existência de
uma escola que, além do ensino, prepare para a
vida e, mais do que isso, prepare para o exercício
da cidadania. Parabenizo-a, Deputada. Sei que
seu tempo se escoa, mas quero d~ixar aqui meu

abraço fraterno e minhas congratulações e dizer da
alegria porum tema dessa magnitude ser tratado por
quem tem acompetência e a autoridade para sobre
elefalar.

A SRA. ESTHER GROSSI - Agradeço ao De
putado Ubiratan Aguiar, um grande aliado em tantos
anos de luta pela educação. Sei que teremos ainda
muito que andar nessa área, contando com o apoio
de V. ExA.

Vou finalizar meu pronunciamento não só por
que o tempo está-se esgotando, mas porque o avião
espera-me no aeroporto.

Os parâmetros curriculares nacionais ace
nam com perspectivas falsamente alentadoras,
porque não\têm respaldo no que devia implemen
tá-los. Isso, torn~-se particularmente grave em
educação porque, sendo um fenômeno de longo
prazo, custam a ser desmascarados o equívoco e
a incompletitude ae mais uma proposta ufanista na
área.

Entretanto, há possibilidades reàis, concre
tas e viáveis de se:fazer da escola, inclusive da
escola pública .bra~i.leira, um lugar de aprendiza
gem para todbs. Aporitamos, nesse documento,
elementos essenciais para tal. Que ele seja recebi
do como uma forma muito própria e elevada de fa
zer oposição.

Apenas anuncio que está no meu gabinete o
texto completo da ·Proposta Altemativa para a Edu
cação no Brasil e Análise Crítica dos Parâmetros
Curriculares Nacionais·.

Mas, por fim, solicito que a proposta seja trans
crita, na íntegra, nos An'àis da Casa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Ptesidente.
PROPOSTA A QUE SE REFERE A

ORADORA:
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PropostaA/ternatillà eAh~/ise-Crítica do~ Parâmetros Curriculares Nacionais
. ; -. . '

o Brasil quer a· Educação no ar, em
~ort~ móvimento, g,eran~o energia. -, "

."
Professora e .
Deputada " '
Esther Grossl

".' .

Apresentação

o caderno n° 4 do meu mandato como
Deputada Federal do Rio Grande do Sul , pelo
Partido dos Trabalhadores, é uma resposta política
construtiva, mas muito vigorosa, ao desafio do sr.
Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, na
Revista "Isto é" de 13 de outubro de 1997, quando
afirmou ao apresentar os "Parâmetros Curriculares
Nacionais";
"Se alguém tem algo melhor, que apresente. "

Existe, sim, algo muito melhor do que os
"Parâmetros Curriculares Nacionais" e é dever
inalienável apresentá-lo. Por isso, dedico este
primeiro movimento explícito de resposta ao sr.
Ministro, a ele mesmo e à professora Iara Prado,
carinhosamente, inaugurando um novo jeito
femininõ de fazer política e de fazer oposição. Os
efeitos resultantes de políticas educacionais, tanto
positivos como negativos, não se fazem sentir a
curto prazo e é com agudo senso de
responsabilidade que, em nome de tantos quantos
estão revisitando o construtivismo de Piaget,
explicitando uma nova proposta 'didático
pedagógica para o ensino escolar, lançamos esta
análise critica aos Parãmetros Curriculares
Nacionais e uma Proposta Alternativa.

Na certeza de que ela terá papel utilissimo
para os d~stihos da educação escolar no Brasil,
anunciamop p~rT breve uma publicação muito mais
ampla e profu(1da ~ colocamos nossa inteira
disponibilid~de' para diálogo político e científico
sobre otema.

Esther Pillar Grossi
Professora e Pesquisadora sobre ~prendizagem

Deputada Federal PTIRS '

Proposta Alternativa e
Análise-crítica dos Parâmetros
Curriculares Nacionais
Um dilema crônico naeducação

Os baixos índices de aproveitamento escolar e
a superficialida'de das soluções constituem o dilema no qual
continua se debatendo nossa educação. A política educacional
do atual governo federal não deu mostras de se liberar desse
dilema, que se revela na ausência de apoio à pesquisa didática
adequada, aquela que tem como' base uma sólida teoria da
aprendizagem eque. ao mesmo tempo, se faz no coração da sala
de aula.
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A organização dos parãmetros curriculares
nacionais padece mllis uma vez desta limitação: trata-se de um
conjunto de documentos que é bastante timido em termos
teóricos e, apesar de elaborado por muitos especialistas, não
atende ao estilo de investigação didática, aquela que começa e
termina na sala de aula com metodologia atualizada eprópria de
cada campo de conhecimento, apoiada em consistente
referencial teórico.

A imprecisão das propostas pedagógicas,
sejam de esquerda ou de direita, tem conseqüêncías muito
graves, de natureza social e econômica. Elas começam pela
violência nas salas de aula e fora delas, originada por alunos
que não usam sua agressividade (eiemento constitutivo da psiqué
humana) para se proporcionar oprazer de aprender na escola.

As conseqüências econômicas também são
evidentes: em nosso pais, sobre cada 1000 brasileiros que
terminam aS" série, apenas 24 não repetiram nenhum ano letivo.
Não éracional isolaraquestão do financiamento da educação, do
rendimento imediato de cada aluno. Mas essas avaliações não
podem serapenas objeto do costumeiro terrorismo da midia, que
agita indices como se eles pudessem, pelo susto que provocam,
fazer com que os responsáveis pela educação os revertessem

Escolaé para produzirpensamenta oo ;' Co '0, .}1 d. ,'i.;-,.
~ ff c> f') /, _ •.0

Ameta de colocar todas as crianças na escola évazia,
se não estiver associada intrinsecamente à meta de que essas
crianças alcancem as aprendizagens típicas das escolas. As
aprendizagens escolares visam introduzir o filhote do casal
humano na sua capacitação para produzir pensamentos com a
qualidade que nos permite o nosso estágio histórico. O
pensamento tem algumas de suas caracteristicas egrande parte
de sua operacionalidade dadas apartir de um contexto cultural:
hoje podemos pensar o mundo apOIados na bagagem dos que
nos antecederam, de forma cada vez mais rica, interessante, útil
Pensemos. por exemplo, nas elaborações da matemálica. Éum
crime contra ajustiça que alguns tenham acesso às excelénclas e
fecundidades das elaborações matemàtlcas eoutros. não. Não se
trata, necessária esimplesmente, de compreenderoQue outros já
fizeram, e sim de, apoiados no que já fOI feito, crlar·se novos
pensamentos, avançar. E também um crime contra nossa

;",';~iar',;::3::(. :: ;,,;: :;;: g~3~:~ parte da população do 910tio nãc
desfrutar das riquezas da boa literatura, não só por culpa do baixo
poder aquisitivo, mas pelo baixo poder intelectual, isto é, pela
incaoacidade de aceder aos seus elementos expressivos, sendo
também Incapaz ae operaclonallzà-Ios na alegria da proaução ae
escritas. O mesmo devemos dizer sobre as artes plásticas, a
música, o teatro e a dança. Da mesma forma, não é justo que
nossas crianças sejam diminuídas na capacidade de estabelecer

.relações de causa eefeito na trilha do que estruturam as ciências
da natureza; transformam-se,assim, em seres alienados, diante
do mundo fantàstico das compreensões econhecimentos que as
ciências naturais dispõem. Edesumano que tantas pessoas
vivam ao largo de poder interpretar as relações de identidade,
pertencimento e territorialidade. que dão corpo às ciências
sociais, explicando ahistória eageografia dos grupos humanos,
no espaço e no tempo de suas vivências. É triste que tantas
pessoas não tenham achance de familiarizar-se com outra Iingua
falada e escrita, pois isto não é apenas abertura para o mundo,

mas um recurso poderoso de pensamento màis elaborado, É
muito limitadora a quase completa inexperiência com os
elementos que dão acesso à tecnologia em seus mais variados
rámos (industrial, comercial, agrícola e doméstico) e que
deveriam ter um lugar adequado numa escola digna deste nome,
neste momento da história humana tão privilegiada neste campo.
Algo semelhante se pode falar sobr~ aeducação física na escola,
numa hora em que se descobre tanto sobre as interrelações corpo
e mente e em que os esportes ocupam um enorme espaço de
interesse, espaço explicado pela expressão de que "o jogo imita a
vida",

Todas aS1:rianças na aprendizagem, .
e não àll~nas na escola . .

. Garantir.o acesso para todas as crianças na
escola só é um bem social e político se elas, na escola,
conseguem realizar as aprendizagens' social e culturalmente
previstas para aescolaridade. Como no caso brasileiro, sobretudo
alunos vindos das camadas\populares passam anos na escola
sem nela con!;ieguir aprender sequer a ler ea escrever, aescola
passa a cumprir sinistramente um papel nefasto para estas
crianças, opapel de matar-lhes aauto-estima pela inter~alização

do estigma de que elas é que são incapazes intelectui'l)mente.
Não hà nada pior para a cidadania, nada mais geraaor de
alienação ed~pend~ncia do que isto. .

Uma saída ~alsa para ~sta impotência da escola cO/Jsiste
na desvalorização desses conhecimentos como burgues~s e
reacionários e com o desvio dos objetivos .escolares. para
aspectos dramáticós e políticos, como os que constituem os
temas transversalizadores, revestindo-os de caráter centréll nas
metas da escola. No mesmo del>vio se situa a aposta que os
conhecimentos realmente centrais que a escola deve garantir a
todo o alunado serão construidos pela sua associação exterior
com estes temas transversalizadores, os quais poderiam ter a
virtude de apresentar, uma vinculação maior com aspeqtos
desejantes da existência do que os instrumentos científicos de
pensar proporcionados.pelas disciplinas básicas da escola. Esta é
uma fuga perigosíssima, 'para não dizer assassina, Glas
responsabilidadés da esç,ola. .

Dorrilnàr· ás··maravilhas dos conhecimentos
científicos em toda asua estética extremamente atraente eútil ao
ser humano é, com efeito, 'apropriar-se de um dos poderes que a
democracia apregoa para tocQs. Prosseguir com esta
apropriação apenas por uma parcela é o melhor caldo de cultura
para o atraso político, a desorganização. social, a degradação
moral e.il dominação. ..

, Portantp, ImRõe-selJm nitido diVisor ae aguas,
hoje, em politiéas educacionaiS.. Oslogan ou a meta "Nenhuma
criança sem escola" só tem consistência se for substituído por
"Toda criança na escola aprendendo", porque, na circunstância dê
ir para a escola e nela .não conseguir aprender, dá-se uma
destruição das mais criminosas e nocivas ao ser humano - a
destruição de sua confiança em sua essencial e fundante
capacidade de aprender. I
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Enquanto governantes de todos os partidos
alardearem êxitos educacionais porque melhoraram algum
aspecto do sistema de ensino, sem alucidez de enfrentar os reais
fracassos ~scolares, não teremos chance de sair do atoleiro. É
absolutamente ímprl!S'Sionante que tantas autoridades

. . Aescola ainda não é um lugar dé fabricação de
Idiotas por causa de dois subconjuntos: um de professores e
outro de alunos. Há ainda nela indiscutivelmente um punhado de
professores que, intuitiva e apaixonadamente, fazem de suas
salas d: aula espaços de prâzer de ensinar. Por outro lado, um
certo numero de alunos por malabarismo próprio conseguem,
mes~~ em salas de aula onde impera a cópia, a decoreba e a
fepe~lçac, :hegar perto da~ características da boa aprendizagem.
Mas ~sto nao bl:tsta. EprecIso que isso seja generalizado. Eisto é
posslval por uma razão essencial: TODOS PODEM APRENDER.
S?be-,se hoje, com amais sólida base científica, que ainteligência
nao e tlm dom. É, sim, um processo. Fica-se inteligente
aprendendo. Eesta éamarca universal do ser humano. Inclusive
portadores de comprometimentos orgânicos ou emocionais
podem s7r atores eficientes da cena do ensino-aprendizagem
como ~sta sendo demonstrado com evidência por pesquisadores
em mUItas partes domundo.

Apregoam-se programas de aceleração de
alun(i)~ na escolaridade correspondente a c~da faixa etária, sem
demonstrar o que é muito menos exigente - que é possível
assegurar as aprendizagens previstas em cada ano letivo, Sem
acabar com a não alfabetização aos 7 anos, alardeia-se
falaciosamente que os que estão com 9 anos, sem saber ler e
escrever, inscritos artificial efalsamente na 3·série, vão recuperar
em um ano as aprendizagens das duas séries que já ficaram para
trás emais as que corresponderiam. aos 9 anos, à 3· série. Isto
'tudo éapenas previsto por passe de mágica, continuando com a
mesma metodologia e os mesmos pressupostos teóricos. Ah! e
mais ainda! pelo milagre dos temias transversalizadores: ética
meio ambiente, sexualidade, saú~e epluralidade cultural. '

Não se tem coragem de admitir que, não se
sabendo como alfilbetizar ou como ensinar matemática, precisa
:se corajosamente encontrar um jeito de fazê-lo sem soluções
~vasivas, como a adoção dos ciclos e dos temas
fransversalizadores sugeridos pelos parâmetros curriculares
nacionais.

~ não aprendizagem é criminosamente velada
pelo estabelecimento de ciclos, sem avaliação an4al,
eloqüentemente só para as escolas públicas. Desta forma,
mascaram-se os maus resultados dos .sistemas públicos,
penalizando as camadas Sociais menos privilegiadas,
retardando-se soluções realmente eficazei para seus problemas
de aprendizagem.

educaclonals'contentem-se com mínimas alterações de níveiS oe
rendimento escolar ou de evasão, sem ter aousadia de responder
à el<pectativa que devia ser de todos, assegurada a cada pai de
aluno, que seu filho é capaz de fazer cada série em um arto letivo.
Aceita-se covardemente que muitos alunos não aprElndarn, como
se esta fosse uma fatalidade, especialmente para os filhos de
famílias pobres. Ignora-se, consciente ou inconscient~mente, que
o argumento da desnutrição impedindo aprendizagens já foi
àmplamente refutado; que, agora mesmo, pessoas com metade
do cérebro respondem até melhor do que os que têm integridade
cerebral, quando seus professores utilizam uma proposta didática
,adequada.

Importantíssimo é destacar que esta revisão é
especialmenw .necessária se' quisermos atacar a não
aprendizagem nas escolas públicas. É nelas que o fracasso é
ainda mais vergonhoso. Os;àlunos das escolas particulares

Para que se consiga ensinar o que os alunos
merecem e po.dem, em portugu'ês, matemática, em ciêr.cias
pociais e natur?is, em educação física, em educação artística e
e'rn técnícas, há que se rever ampla·e profundamente j:lS bases
teóricas que têrnsustentado oensino até hoje, superandó as duas
vertentes principais ejá completamente ultrapassadas, asaber, o
inatisrno eoernpirismo. Porém, mais do q,ue isso, ter-se-á ainda
que. re~er êlu,9açiosamente Piaget, Vygcnsky, Wallon e' Paulo
FreIre, Inclusive no que eles configuram uma nO'la vertente, o
construtivismo.'

1.1' • • , ....... tO ':'c ,.

, . , . AesÇOI~ c.~bem as aprendizagens complexas,
utals, necessanas e desejáveis para o ser humano, que
elenca,mos .antes. Tomar essas aprendizagens disponíveis para
todo~~, mais do que um elemento basilar para ademocracia, uma
condição de nossa sobrevivência com um mínimo de harmonia e
segurança social. Ser conseqüente nesse campo exige lucidez,
porque íilS aprendizagens, embora sejam realidades concretas
não são ~i~íveis aolho nu eseus efeitos não são imediatos, seja~
eles POSitIVOS ou negativos. Dentre os efeitos de uma atuação
adequada da escola não podemos contar, como é costume com
conseqüências econômicas diretas: ~lão é verdade que ~xista
uma relação simples de causa e efeito entre desenvolvimento
econômico eeducação. Cuba é um exemplo flagrante disso. Por
~utro lado, para que no motlelo econômico brasileiro se produzam
nqueza~ para uns poucos nào énecessário que muitos sejam os
escola~zados. As razões para um positivo compromisso
educa.clonal de governantes têm sido outras, particularmente
aSSOCiadas a autênticas posturas de estadistas como as de
Sarmiento, na Argentina, ou as de Varela, no Urugu~i.

, Chegar-s~ ao P?nto de a rua ensinar mais do que a
escol~ e~m absuroo hediondo. Aescolí;! tem que s~r olugar por
excelencla das alegrias da criatividade, do desafio das dúvidas,
do .acolhTh1~nto de_hipóteses, da vivência do valor da superação
de Ignoranclas enao da monotonia das respostas esperadas pelo
pro!e.ssor, do aprendizado da acomodação a parâmetros
est~tl~oS, em que ahora do recreio, os feriados eas férias ocupam
os UOlCOS momentos realmente interessantes e esperados na
escola.
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contam com alguns elementos a seu favor, diferenciados
daqueles: seus 'professores são mais bem pagos e melhor
preparados, suas escolas mais bem organizadas, mas,
sobretudo, suas experiências de vida são mais próximas das
exigências escolares, a começar pela aspiração explicita de ser
aprovado no vestibular como meta norteadora dos objetivos de
e~ino até ofinal ckJ 2° Grau. Sem esta meta, perde-se anoção da
vallaaae e aa utilidade das aprendIzagens escolares. Nem
mesmo governantes de esquerda parecem ter isso presente e
propõem ofirn das séries eadiminuiçâo das exigências da escola.

Por razões ainda mais fortes das que motivam
os mais privilegiados socialmente, alunos que não costumam
chegar ao vestibular têm o direito de aceder, na escola, aos
alicerces de um pensamento contemporâneo, oqual só é possível
por sobre o que já foi conquistado como elaboração intelectual.
Um exemplo bem simples de concretização desta noção de
pensamento contemporâneo éoque uma criança pode elaborar a
respeito do dia eda noite, das estações do ano, da lua, do sol, das
estrelas, da chuva, do vento, da terra. da água, dos continentes e
dos mares. Se ela não tiver acesso às informações adequadas
hoje disponíveis, contrapondo-se ou complementando as
hipóteses que criativamente ela se formula, teu pensamento
poderá estacar no primitivismo de que, quando ela se acorda, ela
acorda o sol e assim nasce o dia. Os conhecimentos científicos,
numa visão atualizada da didática, não são para serem expostos,
gradual e lentamente aos aprendentes, a fim de que a partir dai
eles pensem. Ao contrário, o que é importante é o pensar do
aprendente, eivado inicialmente de muitas fantasias eenganos e,
progressivamente, sendo enriquecido, levando-o a novas
hipóteses menos primárias, com enganos menos grosseiros,
porque enriquecidas com informações provenientes do
patrimônio cultural e científico acumulado historicamente. Este
tem de ser posto à altura eà disposição do aprendente para que
seu pensamento seja alimentado. Oensino tem que ser centrado
na criação de idéias pelo aluno enão na memorização ecaptação
por este de idéias de outros. Otermômetro de um bom ensino éa
sua capacidade de ampliar no aluno sua confiança em produzir
idéias e não que ele saiba captar idéias de outros, por melhores
que sejam. Porém, para que alguém prossiga no esforço de se
fabricar idéias, ou seja, de se produzir pensamentos, estes têm
que ser interessantes eúteis. Se ele reinventar aroda, logo, logo,
perderá o gosto por pensar, porque não criou, repetiu e não
avançou. Temos que darcondiçées anossos alunos para que eles
construam idéias de nosso tempo e, para isto, oque já foi pensado
antes de alguma forma tem que estar no seu alicerce. Ensinar é
fantástico, mas ainda nos é muito difícil porque permanecemos
equivocados na forma de fazê·lo com eficácia para todos. Ensinar
auns poucos sempre foi possivel aqualquer professor. Ensinar a
todos os alunos é que se constituí no grande desafio, hoje.
Constitui-se num desafio porque fica cada vez mais evidente que
TODOS PODEM APRENDER. Por duas razões acopladas, a
única estatística que vale em educação é a que não exclui
ninguém. Porque todos podem aprender e porque cada ser
humano é objeto do desejo de um pai e de uma mãe que têm
legítimas aspirações em relação a seu filho, de que ele tenha
acesso ao que lhe épróprio epossível. Fraudar este mais genuino
desejo humano é uma flagrante injustiça que merece todo o

empenho bretchiano dos que lutam toda vida para que seja
eliminada..

Numa política educacional é i~ativa a articulação d
todos os seus aspectos. • ~

. É indispens~vel que o encaminhamento das
questões.educacionais tenha aarticulação de muitos aspectos. A
sua fragrn~ntação tem sido acausa de tantos fracassos em anos e
anos de variadas políticas.

Em primeiro lugar, a fragmentação de
prioridades quanto aos niveis de escolaridade éparticularmente
inoperante. Eêucação infantil, educação fundamental, ensino
~édio 13 ens.ilw superior, constituem efetivamente um corpo,
a~aas s~as mais prolunaas Interrelaçoes. CUiaar so aa caoeça,
so do tronco ou s~ dos membros, signíflca descuido com ocorpo
todo. Particularmente neste momento, em que o ensino
fundamental só podeser melhorado com base em muitas emuitas
pesquisas cientificas parà operacionalizar as fabulosos achados
sobre o ato de aprender, priorizar o ensino fundamental, sem
recursos materiais e humanos na Universidade, é uma atitude
Incoerente e aniquiladora de esperanças.

Outra fragmentação que vem comprometendo
apolítica educacional do atual governo se origina do fato de deixar
de lado a operacionalização de uma teoria pedagógica at.Jal e
consistente acoplada à capacitação de professores e a sua
remuneraçào condigna, dando prioridade àdistribuição de livros
didáticos para alunos, de aparelhos de TV, de vldeo e de
computadores, associada àremessa de pequenas verbas para a
manutenção das escolas.

Também teria efeito limitado medidas
interessantes como a bolsa escola ou a de gestllo democrática
das escolas, ~e elas não estiverem associadas àessencialidade
comprovada de bem ensinaraos alunos.

A única orientação que realmente pode
frutificar em politica educacional é aque leva em conta oconjunto
de seus aspectos, sem exclusão de nenhum, com sua abordagem
harmônica. Esta harmonia exige que as teorias sobre oaprender
sejam escolhidas e explicitadas entre o que hâ de melhor no
gênero.

Os novos achados sobre a inteligência, hoje,
correspondem ao que foi PÇlra a medicina a descoberta dos
micróbios. Ela revolucionou tudo e exige até hoje investimentos
consideráveis para caracterizar a origem das doenças, seus
respectivos tratamentos, como é o caso da Aiçs. Mas somente
com estes investimentos é passivel, graças a vacinas, livrar a
humanidade de padecimentos com enfermidades, como a
poliomielite e tantas outras, algo impensado sem a contribuição
de Pasteur. Omesmo se pode vislumbrarcomo conseqüência das
atuais contribuições sobre aprendizagem para a superaçâo de
suas dificuldades, em nível tão insuspeitado antes da integração
entre os aportes de Piaget, de Vygotsky, de Wallon e de Paulo
Freire, sobre aqual mais adiante nos ocuparemos devidamente,
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justificando os limites da definição de parâmetros curriculares
nacionais para que chegue de verdade Na hora da escola N.

Responsabilidades do governoedasociedade

A 'participação da sociedade no
encaminhamento das soluções em educação não exime o
governo de tarefa específica.

orelatório da ONU de 1996 sobre Qualidade de
vida foi conclusivo - melhorias educacionais realmente válidas só
podem acontecer pela iniciativa ecoordenação governamental.

t óbvio que esta conclusão diz respeito ao
encaminhamento da educação nacional-dentro de uma polftica
para cons~ruir uma nação~ Para um appartheid social como oque
experienciamos no país, em que dois Brasis se defrontam e se
confrontam - ode uma grande maioria que se encontra ainda no
5° mundo eode uma pequena porcentagem que já está há muito
tempo no 10 mundo - as politicas governamentais para educação
podem ser caracterizadas pelas restrições do de,nominado
possivel pelos orçamentos públicos eporapelos àparticipação da
sociedade cillU. Esta é -urna das marcas essenciais da
Comunloaae Sohoana, inclusive no que ela assume na area
educacional.

t preciso sim, urgente mesmo, que toda
população se sensibilize ese mobilize para oenfrentamento dos
graves dilemas da educação nacional, mormente os que afligem
as camadas populares. Mas, esta mobilização tem que ser
assumida, articulada econduzida pelo governo, em particular pelo
governo federal, para racionalizá-Ia e potencializá·la,
coordenando todos os esforços neste sentido, como
responsabilidade gQvemamental inalienável.

Trata-se, pois, de um imperativo para ogoverno
que ele assuma as ações, a fim de que escolas euniversidades
funcionem bem. Os apelos à generosidade e parceria da
população não podem sinalizar para o funesto vinculo da
educação com assistência social. Uma posição pouco clara nesse
sentido pode mesmo ser vista como Çlmissão grave, como
retrocesso inadmissivel nesta altura da história da humanidade.

Outrossim, é importantíssima aclara divisão de
responsabilidades financeiras, tecno-cienlificas eadministrativas
entre as três esferas de poder - a União, os Estados e os
Municípios - para que o jogo de empurra, no que toca a estas
responsabilidades, não redunde em lacunas criminosas para o
ensino, extremamente preocupantes.

Osparâmetros curriculares nacionais

oquê ensinarenão como ensinar

Quase três anos de um governo de quatro
foram ocupados no exaustivo afã da definição de parâmetros
curriculares nacionais. Cabe perguntar: amontanha não pariu um
rato? Não se trata aqui de não reconhecer oesforço empreendido.

. Foram tantos os especialistas convidados a dar parecer, foram

tantas ·as sugestões recebidas, que não se pode dizer que os
parâmetros curriculares não representam um estado da arte aser
considerado. Mas, de que arte? O problema cristalino para a
escola hoje, no Brasil, não é propriamente o quê ensinar, mas
como ensinar.

Quem não sabe que, para começar, é preciso
ensinar a ler eaescrever às crianças etambém aos adultos que
não conseguiram fazê-lo em idade própria? Sabem, mas não
podem. Temos ainda 50% de não aprendizagem nas classes de
alfabetização.

Quem não sabe qual arcabouço mínimo de
pensamento matemático deve ser assegurado a todos? A
compreensão da riqueza dos conjuntos numéricos, desde os
naturais até os reais, com 7operações básicas enão somente 4,
os elementos básicos das belíssimas geometrias eas pérolas da
,álgebra e da lógica. Sabem, mas não conseguem. O difícil, o
'quase impossível, tem sido assegurar estas aprendizagens apelo
menos 75% dos alunos.

Quem não sabe,quais são os conhecimentos
básicos de ciências naturais para que o~ alunos bem estabeleçam

. as relações de causa eefeito que as caractenzam? Onó é como
propor.cioná-Ios massiva e maciçame'nte como é absolutamente
necessário hoje.

Quem não sabe par,a estudos sociais, para
artes, para educação física epara técnicàs, quais são os tópicos
essenciais das metas escolares?

Mas, quem sabe como operacionalizá-los,
efetivamente, na sala de aula?

MUItO poucos, como aeDução lógica dos
índices de aproveitamento obtidos nas escolas.

O que fazer? Como encaminhar ,a superação
de deficiência tão gritante? '

Em primeiríssimo lugar, precisamos partir do
núcleo do problema - Como é que se aj:irende. Oque 'se sabe,
hoje, sobre isso? De que avanços dispomOs nesta área? Quais
suas exigências, perspectivas ecpnsequêndas?

Piaget, Vygotsky, Wallon eFreire ainda fora

Temos, para irício de abordagem, oprivilégio
de viver depois de Piaget, de Vygotsky, de Wallon e de Paulo
Freire. Estes quatro pensadores nos deixaram contribuições
importantíssimas, revoluçíonárias mesmo, sobre,o problema.

Antes,' deles, contávamos apenas com duas
concepções básicas para explicar ageração de conhecimentos 
o inatismo e o empirismo. Est~s duas vertentes são antigas e
inspiradas em filósofos como Platão e Aristóteles,
respectivamente, há mais de 2.000 anos. Mas, na prática, as
atitudes inatista eempirista são posturas muito contemporâneas
que permanecem vivas eatuantes no dia-a-dla dos professores,
os quais, na maior parte de seu afã pedagógico, as
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operacionalizam. Inclusive inatismo e empirismo embasam, em
parte, os parâmetros curriculares nacionais que acabam de ser
divulgadós. Como uma exemplificação bem prática disso, aidéia
de ritmo de aprendizagem é tipicamente inatista e ela está
embasando a estratégia dos ciclos. Nela, a aprendizagem tem
uma velocidade que está associada à idade, á maturação, ao
desenvolvimento "natural", a uma evolução quase biológica, o
que justifica a organização das turmas por faixa etária e a
expectativa de que, inclusive com mecanismos aceleratórios, os
alunos acedam ao que seria próprio àsua faixa etária. Confia-se
muito, ou confia-se mesmo, énuma pseudo-irresistivel trajetória
"natural" das possibilidades de desenvolvimento. Isto ocorre por
um lado. Por outro, age-se com omais forte viés empirista, como
se o aprender fosse um fenômeno resultante da exposição a
impressões, as quais, atuando sobre os sentidos, redundariam
em desenvolvimento de capacidades. Então, bombardeando-se
bastante os que estão retardatários, vai ser possivel acelerar seu
desenvolvimento até níveis esperáveis em cada idade.

Fundamentos mal esboçados nos PCNs ainda num
construtivismo piagetiano ultrapassado .

É importantíssimo assinalar que os
fundamentos pedagógicos dos PCNs apresentados a partir da
caracterização, sucessivamente, da Pedagogia Tradicional, da
Pedagogia Renovada, da Pedagogia Libertadora eda Pedagogia
Critico-Social dos Conteúdos desembocam em uma análise
superficial do construtivismo, com mais conotação negativa do
que positiva, mas que, surpreendentemente, redunda no seguinte
posicionamento: "a orientação proposta nos PCNs se situa nos
princípios construtivistas". Segue-se apenas uma página de
explicitações sobre esta orientação, após este posicionamento.

Pode-se deduzir facilmente a ausência de
solidez destes fundamentos. a começar pela identificação das
quatro tendências pedagógicas, a saber, "a tradicional, a
renovada, a tecnicista e aquelas marcadas por preocupações
sociais e põTiticas", que incorrem não somente numa redução,

mas num equivoco, pOIS estas concepções não dão conta ao
essencial em questão, que éoprocesso cognitivo, isto é, como se
explica intrinsecamente a produção de conhecimentós. É, aliás.
ilustrativa diSSO a bibliografia apresentada Que abarca posições
teóricas, ou distantes, ou até Incompativels, o que inviabillza a
coerência.

Com efeito, a simpatia manifesta nos PCNs
pelos principios construtivistas não indica uma coerência com
eles, conforme começamos a esboçar, parágrafos atrás,
evidenciando suas marcas inatistas eempiristas. Porém, oque é
mais significativo emtudo isto. éque, mesmo que oconstrutivismo
fosse coerentemente aplicado na elaboração dos peNs, já
estaríamos em atraso pedagógico, uma vez que ele é já teoria
ultrapassada à luz dasmais recentes elaborações.

Oconstrutivismo revisitado não está nos PCNs

oconstrutivismo oriundo de Piaget, como um
passo expressivo na história das ciências da educação,
representa asíntese à tese que foi oinatismo eàsua antítese que
foi o empirismo. O construtivismo representou um avanço
relevante às compreensões sobre o pensamento, quando

demonstrou que as percepções não podem dar conta da
apreensão da rêalidade pelo sujeito aprendente eque a ação de
resolver problemas tem um papel central ncr sua produção.
Entretanto, Piaget foi enfático, ao longo de sua enorme
contribuição cientifica, de que ele se restringiu ao estudo do
sujeito da inteligência, ou seja, do sujeito epistêmico. Ele foi,
portanto, um especialista que aprofundou consideravelmente um
aspecto deste campo.

Nascido na Rússia, no mesmo ano em que
nasceu Jean Piaget na Suíça, Lev Sémionovitch Vygotsky foi um
outro estudioso da inteligência e se ocupou primordialmente dos
seus aspectos sociais, isto é, da linguagem. Foi também fundo
neste campo, sobretudo explicitando algo característico do ser
inteligente que'é sua linguagem interior

Contemporâneo a ambos. Henri Wallon,
neurologista francês, voltou-se para apsicologia da inteligência, a
Rartir da redação de sua tese de doutorado sobre a criança
turbulenta einvestigou especialmente os aspectos desejantes do
sujeito que aprende, sob a influência mais próxima de Freud, da
psicanálise, antecipa'ndo-se mesmo aLacan, definindo-nos como
"geneticamente sociais", porque cada um de nós é habitado por
um Outro, que ele den9minou de "socius". Também Wallon,
detendo-se cem minúcias·.neste campo particular do sujeito da
inteligência, constituiu-se num especialista no assunto, no sentido
contrário ao de um generalisti:\.

No outro lado do mundo, Paulo Freire
debruçou"se sobre os problemas sobretudo dos que não tinham
aprendido na idade própria e'estabeleceu uma profunda relação
entre avida eo aprender, isto é, no dizer do filósofo Emani Fiori,
inaugurou a antropologia da aprendizagem como sua
contribuição mais significativa ácausa da educação.

Pode-se inferir do exposto acima, que oséculo
XX se notabilizou com quatro(expressivos aportes às ciências do
aprender através destes quatro especialistas.

Entretanto, a escola ainda não pode se
beneficiar dos seus aportes, Fomo um p"<}ciente em medicina só
realmente é bem atendido quando ele não é esquartejado pelos
especialistas, ma~' sim, articuladamente, um clinico, um
generalista, relativiza as suas Visões, harmonizando-as. diante do
paciente concrettr.

O mesmo espera a eaucação para que os
valiosos quinhões' cientifl~os dos Quatro respeitáveis
especialistas, Piáget, Vygotsky, Wallon eFreire, possam ser úteis
ao aluno concreto'TÍá sala de aula, que éSUjeito da inteligênCia, do
social, do desejante edo culturaf.lO referencial teórico qlle resulta
da fusão destas quatrq contribuições tem um potencial de eficácia
no ensino, irisuspeitado e irrefllizado até hoje, em escala
macroscópica,' mas já claramente comprovado nas muitas
situações, em niyellocal, em que foi implementado.

Por 'conseguinte, os parâmetros curriculares
nacionais padecem initidamente' de elementos capazes de
enfrentamento dos desafios que nos apresenta a educação no
país, porque desprovidos da vitalidade de conceitos realmente
fecundos nosseus fundamentos.
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Pesquisa e estudo permanente - exigência básica para um
salto de qualidade- nãoestão nos PCNs "

Por outro lado, a única alternativa capaz de
produzir o salto de qualidade que o Brasil precisa consiste na
opera~ionalização de concepções piagetianas, vygotskyanas,
wallomanas e freireanas, nas quais estão'embutidas exigências
muito especiais, A primeira delas é a da consciência de que
aprender e ensinar são processos inacabáveis para os seres
hum~n~s, oque significa que oprofessor éalguém que precisa de
condlçoes de estudo permanente. O sistema governamental de
ensino deve não só proporcionar otempo para estudo mas deve
ser oorganizador eoanimador coletivo destas atividades. Uma
das razões para isto é ofato de que aprende-se uns com os outros
trocando dúvidas, hipóteses ecertezas. Este trocar com os outros
implica o contato e o intercâmbio hoje amplamente globalizado
com os que explicitaram teoria, se possível no mundo todo eem
permanência. Por outro lado , estudo só tem validade se é
resposta às demandas da prática, Portanto, prática eteoria têm
que se entrelaçar estreitamente com constânCia e reguiaridade,
como quem se equilibra num fio freqüentemente experimenta o
contato com a rede em suas inevitáveis quedas, cabendo aqui a
metáfora que o equilibrista no fio representa a prática e o
equilibrista na rede representa ateoria.

Neste sentido, aformação dos professores só
pode pcontecer na dinâmica da articulação sistemática da teoria
com aprática, ao vivo eacores, com apresença real, não só dos
pares, os colegas, mas de um coordenador desta aprendizagem.
Dentro destas exigências, para uma aprendizagem de verdade,
tanto para professores como para alunos, atelevisão ou qualquer
tecnologia à distância tem apenas papel subsidiário de
contextualizá-Ia e suscitá-Ia. Elas não substituirão jamais o
acompanhamento direto e próximo do professor, sobretudo no
papel ~e quem identifica e alimenta o processo singular de cada
aluno Imerso, no entanto, em certas regularidades coletivas
r~sultantes de experiências sociais e culturais em grupos de
diversas naturezas. Estas regularidades foram batizadas com o
nome complicado de antroposociopsicogênese de cada campo
conceitual esão uma das chaves das novas compreensões sobre
a construção dos conhecimentos que nem sequer são acenadas
~os parâmetros nacj~nais. Aliás, neles há uma distorção grave - a
enfase no deseJ)llolvlmento de capacidades • ao invés da meta
verda~eiramente adequada em didática que é a elaboração de
conceItos por parte dos alunos como objetivo central do ensino.

Ausência decampos conceituaisnosPCNs

Como já foi abordado neste texto, ensinar para
valer-é conduzir ~produção de idéias, isto é, à produção de
pensamentos, os quais se alimentam essenCialmente OE:

conceitos. E os conceitos se constroem no seio de campos
conceituais que não são puras entidades intelectuais. Um campo
conceitual compreende sim, um conjunto de conceitos. mas mUito
mais do que isto. Ele compreende mais três tipos de elementos, a
saber, as situações, os procedimentos e as representações
simbólicas, e as aprendizagens escolares, que, dada sua
complexidade, se dão no interior de tais campos. Além disso, o
trãl!sito num campo conceitual se dá pela formulação de

hipóteses, com vístas'à organização dest~s múltiplos elementos,
Estas hipóteses, em função de sua origem em elementos sociais e
culturais que são as situações, os procedimentos e as
representações simbólicas, apresentam certos pontos em comum
que constituem niveis na trajetória das aprendizagens eque são
as balizas do planejamento de intervenção do professor. Porém, a
caracterização destas hipóteses constitue-se num objeto próprio
nas pesquisas' didáticas, especialmente nestes tempos de
desc6berta das peculiaridades do ,aprender. Foi nesta linha que
trabalhou Emilia Ferreiro, a qual descobriu os níveis que
éonstituem ocaminho rumo àalfabeti?ação. Eles passaram aser
um elemento indispensável para o êxi~o das metodologias que
visam ensinar a ler e a escrever. Graças a eles é que tem sido
possivel obter mais de 90% de sucesso nas classes de
alfabetização, tanto de adultos como de crianças,
Lamentavelmente, há ausência total deles nos peNso

Contex~ualização Cultural enãoTransversalidades .

Para produzi~ aprendizagens, mais
importantes do que temas transversa,lizadores. como os previstos
nos Parâmetros Curriculares Nacionçlis, é o enriquecimento,dos
currícLllos escolares por atividades qu~ englobem literatura, artes
plásticas, teatro, cinema, música, dança, aexcelência esportiva e
os bens do património histórico da humanidade.

Estas atividades culturais devem revestir duas
modalidades, a saber, o contato com a excelência de suas
manifestações eas oficinas, isto é, uma iniciação minima nestas
linguagens.

A escola se debate, legitima e
angustiadamente, com a ausência de motivação e de interesse
dos alunos em sala de aula que, na maior parte das vezes,
desemboca, a curto prazo, em indisciplina, a médio prazo, em
reprovação ou baixos rendimentos e a . longo prazo, em
genitalidade precoce, drogas, violência.; É legítimo que ela
busque sair de tais impasses. Os témas trans\(,~isalizadores são
uma destas tentativas. Entretanto, a sua lógica repousa numa
relação direta entre o problema e o que seria identificado tanto
com sua origem como com suas conseqüências. Tentaremos
demonstrar como e porque isto redu!1da numa simplificação
desviante.

Há desinteresse dQs alunos em aula. Então,
busca-se detectaroque interessa aos.alunos?

Um desses interesses, por exemplo, é a
sexualidade, incl4sive com a conseqüência diteta do imenso
aumento das gravidezes de ado\escentes.O remédio que
aparece, imediata e superficialmente, são aulas sobre
~exualidade. Falar sobre, informar, expliçar, orientar. Porém, o
problema é outro. Não é odo discurso, é.o do desejo, isto é, o da
busca de prazer. O"que está faltante em primeiro lugar na escola é
prazer de aprender e não somente a'palavra sobre temas que
também envolvam prazer, como osexo. Se aescola for lugar de
prazeres intelectuais790ciais e culturais, ela ajudará muito mais
eficazmente os alunos a estabelecerem uma boa economia com
outras fontes de satisfação pessoal do que com explicitações
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programáticas diretas, como a da incorporação dos temas
transversalizadores.

Oinfluxo das riquezas da leitura eda escrita do
mundo, pela agudeza da sensibilidade dos artistas, certamente
constituirá fonte de representação simbólica para suscitar e
embasar a descoberta das riquezas e belezas do mundo
científico, fruto também de inspirações criadoras na aventura da
construção dos conhecimentos, que deve ser o corpo eoobjeto
dos curricu/os escolares.

Énesta aventura fascinante da construção dos
conhecimentos que importa introduzir os alunos. todos eles, e
para tal criar meios efetivos, mesmo que exigentes, de uma
verdadeira transformação da escola. Estes meios passam
inexoravelmente pelas novas efecundas compreensões de como
se aprende e, por isso, e/as têm que estar no centro de uma
revisão da escola e de autênticos parâmetros curriculares
nacionais. Éneste sentido, baseando-nos no que há de melhor e
mais avançado nas ciências da inteligência, que engloba a
vigorosa concepção de campo conceitual que se apóia e se
justifica a contraposição que apresentamos, entre
contextualização cultural etemas transversalizadores.

Completamos ainda nosso raciocinio sonre
contextualização cultural com uma aclaração essencial.
Contextualização cultural no ensino, neste espírito dos campos
conceituais, não é a oportunização ocasional para algumas
turmas de uma escola, de ida ao cinema, ao teatro, aum museu ou
de fazer uma viagem. É, isto sim, uma incorporação maciça
destas atividades estruturadamente ao planejamento didático,
como estamos fazendo na alfabetização de 1.000 mulheres, em
Porto Alegre, em projeto financiado pelo próprio MEC, com a
parceria da UNESCO e do UNICEF. Esta incorporação,
indubitavelmente, é um dos fatores decisivos do sucesso deste
projeto que, pela primeira vez no país, consegue levar adultos
entre 16 e86 anos, aescrever ealer um texto no curto espaço de
3meses, sem evasão.

, Ocomponente mais decisivo deste sucesso é,
com efeito, anova teoria pedagógica que oembasa, aplicada, não
por voluntários generosos não profissionalizados, mas sim por
professores titulados e, de acréscimo, conhecedores do
construtivismo revisitado.

• • _..... ~~;.' ~. ... +, " y'" '\:
Series em Cicioseoao Cicio!? s~m S~nes.·lo ''1, <. >". ~ .' '. .

Duas constatações valiosas sobre o aprender
alicerçam a validade da organização da escola em séries. A
primeira é que a aprendizagem é um fenômeno cultural e não
biológico ou, individualmente, psicológico. Ela é resultado
explicito de uma intervenção exterior, aqual só tem efetividade se
internalízada apartir de uma elaboração interior. Asegunda éque
toda aprendizagem é enraizada no social, nas trocas
interpessoais, alternadamente entre pares e entre professor e
alunos.

A primeira constatação deriva em linha direta
das descobertas piagetianas de que o conhecimento é fruto
explícito de uma construção enão conseqüência imediata de uma
evolução natural ou de uma introjeção de estimulas prontos de
fora. Nascemos, por exemplo, com potencialidades para nos
comunicar, mas temos que aprender diligentemente uma língua
para chegar atal, ou seja, construir uma for~a concreta de falar.
Piaget demonstrou En(2lUstivamente, com centenas de
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experimentos. o quanto oe 1In1ltõ':;"" ':'uOIi"úGõ â pc.:..::;:;;'::: ::
mundo para a sua compreensão. Ou seja, a compreensão QC

mundo está para muito além da mera percepção. Ela só ocorre
::o~, ::- ~:::''1çl!r~,:, CiE' elaboracões muito mais comolexas
resultantes do esforço do sUjeito inteligente para usar as
percepções como ingredientes da resolução de problemas.

Éclássico o experimento de Plaget em que ele
pedia para uma; criança: represente-me, em dois desenhos, a
superficie de líquido numa garrafa. em duas posições sucessivas
- em pé e inclinada. São conhecidissimas as performance~

equivocadas das cnanças repr~sentando também no segund~

caso como se a superfície do líquido se mantivesse paralela ao
funpo da garrafa, mesmo com sua inclinação.

. . Apartirdos resultado~ deste experimento é que
Plaget formulou sua conclusão memoráyel: "A gente não enxerga
oque vê. Agente enxerga oque podeM.NÓs só podemos enxergar
algo, no sentido de que só podemos compreender u(lí fenômeno
se ele foi objeto de nossa ação efetiva para explicá·I!), .ap ponto de
internafizar os resultados desta ação.

. As aprel)dizagens, portanto, acontecem a
partir da pobreza ou da riqueza da intervenção do ambiente que
nos é dado freqüentar. Jerome Brunner chegou a afirfTlar que
pode-se aprender qualquer coisa em qualquer idade desde que
se desfrute de uma ensinagem adequada. Sem chegar a este
extremo que pie mesmo já relativizou, continua sendo verdadeira
aforte infiuênpia,que pode ter um ambiente bem organizado para
propiCiarconhecimentos.

Muito particularmente aescola é um ambiente
que deve comportar u~a planejada riqueza para produzir certas
~prendl.zagens desejadas. Historicamente, assim como
internacionalmente" está eviçjenciado que é possível organizar a
escola para qUê ela produza certas aprendizagens em certos
espaços de tempo. Não é um fato aleatório que por volta dos 7
a~o~ a grande ma!oria d~s crianças logre ultrapassar o limiar
baslco para :a leltu~a e a escrita. Este fato é resultante
fundamental!11ente da organização ensinante adequada com os
elemanto~ dl~atJco~ped~gógicos indispensáveis para tanto. Esta
organJzaçao e queprE:slde a estrutura da quase totalidade das
escolas no mó'ndo ..todo, porque é legitimo esperar que o
pensamento dos alunos evolua de um nível aoutro no tempo de
cada ano letív~,.por um líesafio adequado, apartir de espaços de
problemas bem articulados às. características da população
discente edos conhecimentos visados..

Asegunda constataçêo embasando avalidade
das séries é adimensão social da aprendizagem que, por'sua vez,
se acopla às fases do processo de construção dos conhecimentos
Identltlcaaos por .Pí?~et" e P?r Wallon. Plaget, em "Formas
Elementares da Dlaletlca expoe a respeito das duas fases das
aprendIzagens -uma díalétiCk eoutra discursiva.

Nas fases dialéticas há uma ruptura com ojá
elaborado antes, como a desconsirução de um edificlo para
modificar-lhe as estruturas. Nas fases discursivas constrói-se em
cima desta nova estruturação. '

Para as primeiras, o intercâmbio com um
professor é indispensálfel. E esí~ que pode provocar o
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desequilíbrio cognitivo. pelo aceno com o novo, odesconhecido,
isto é, com.o.mais aV8oças:!o,c;ieolificamente naquele momento do
aluno, Pára'as-fases diséürsivas, ointercâmbio com colegas é que
epnontano. NesteS"momentos, odiálogo entre parceiros em nível
intelectual aproximado éingrediente essencial para oaprender. É
oque expõe magnifiçamente Anne-Nelly Perret Clermont em seu
livre- "A construção da inteligência na interação social", As
aprendIzagens, para acontecerem, exigem um núcleo comum
entre os seus atores eexigem uma estabilidade de trocas entre
estes atores, durante um certo espaço de tempo.

Todas estas constataçoes cientificas levam â
co~?lusão de que a org~niz~ção serial da escola tem suporte
teonco convincente erazoes ainda atuais ajustificam.

.. Isto não invalid~ que a teoria dos campos
conceituais, como base das aprendIzagens, alargue aperspectiva
~o cump!imento de ~bjetivos pela natureza complexa das
Interrelaçoes entre os d,versos elementos que os compõem eque
ela nos leve àconstatação de que alguns deles abarcam mais de
uma série, como tempo para sua construção. Éocaso tipico da
alfabetização, que claramente tem uma intensificação de
abordagem apartir dos 6 anos etem uma culminância após três
anos letivos, nas circunstâncias pedagógicas atuais. Porém, este
fato não toma inadequada a seriação, aliás, praticamente a
refor98.. Para que, se concretizem as aprendizagens previstas,
posslvels e desejadas, há que se ter .planejamento intenso,
calcado em avaliações regulares do processo dos alunos com
demarcação precisa do seu andamento. Afrouxar' es'le
acompanhamento significa comprometer o papel especifico da
escola. Isto étanto mais grave einjusto quanto mais se restringir á
escola pública. Nas escolas particulares de bom nivel, ninguém
ous~ in!roduzir ciclos sem avaliações entre séries. N~o são as
avahaçoes que atrapalham as aprendizagens. E a não
aprendizag~m que toma as avaliações pesad~s edificeis. Assim
como não e o controle regular do peso dos bebê.s que causa a
desnutrição e que faz com que este controle regular assuma
conotação negativa desagradável. Eliminá-lo não resolve nem
ame~iza oproblema, assim como, oque precisa ser feito, lúcida e
corajosamente, não éabolir séries, suprimindo avaliações, mas é
promover, de verdade, as aprendizagens possíveis para cada
turma de alunos em um ano letivo, com uma didática atualizada e
eficaz. .

Âguisa de conclusáo c, t.

Dest'arte, os PCNs acenam·nos com
perspectivas alentadoras que não têm respaldo no que as devia
implementar. Isto toma-se particularmente grave em educação,
porque sendo ela um fenômeno de longo prazo custam a ser
desmascarados o equivoco e a incompletude de mais uma
proposta ufanista na área.

Entretanto, há possibilidades reais concretas e
viáveis de se fazer da escola, inclusive aescola pública brasileira,
um lugar de aprendizagens pára todos. Nós apontamos neste
documento elementos essenciais para tal. Que ele seja recebido
como uma forma muito própria eelevada de fazer oposição.

Nota Fin'al . t. '. , ", '

As idéias centrais deste texto, embora nos
tenham ha.bitado ao longo de todas' as leituras que fizemos,
durante él !lenese dos parâmetros curriculares nacionais. foram
transfo~adas neste discurso, no curto espaço de alguns dias,
com o Intuito de dar consistência às comemorações do DIA DO

PROFESSOR, após termos sido informados econvidados para a
divulgação oficial dos PCNs. Mesmo arriscando não ter aclareza
'e aconjUndência que pode ter uma análise critica dos parãmetros ,
aurriculares, propômo-la como uma primeira versã"·

Esperamos que este texto possa refletir e
transmitir nosso profundo e apaixonado compromisso com a
tarefa de proporcionar o prazer de aprender a muitos, a
muitíssimos mesmo, numa nova escola que faremos nascer a
partir de tudtro que há dei'lOYonesta área.
:: . ..
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Pinga fog6 das últimas atividades
do mandato de Esther Grossi

- Rebepçõo, no dia 28 de outubro de 1997, do
prêmio Líderes e Vencedores, do Federasul e
do Assembléia Legislativo, pelo projeto "O
prozer de ler e. escrever de verdade", do
GEEMPA, THEMIS e MEC.

- Aprovação no Comissão de Educação do
projeto de lei de suo autoria, incluindo os alunos
de 6 anos no Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Fundamental, o que significo um aporte
expressivo para o escolaridade brasileiro, tonto
do ponto de visto pedagógico como de
recursos financeiros.

Apresentação de projeto de lei
regulamentando a atuação dos municípios no
transporte escolar, atendendo demando forte e
urgente de prefeItos de todo opaís,

- Particip'ação marcante na organização da
Semanade Canudos, noCâmaraFederal.

- Elaboração de emendas 00 Orçamento poro
1998.
• Coordenação dos comemorações do Dia do

.Professor, na Câmara Federal.

. Palestrante no Cabo Verde, no semana de 10 o
7 de novembro, o convite do UNlCEF, como
contribuição às ações do governo daquele país
naóreadoeducação.

- Coordenação· do Núcleo de Educação do
Bloco dos OposIções, no Congresso Nacional.

- Palestras em Recife, Portão, Canoas, Osório e
Pelotas, poro um grande público de
professores, sobre política educacional
revisitando Piaget.
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Durante o discurso da Sf'J Esther Gros
si, o Sr. José Maurício, 1!P Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pela srª Marta Suplicy, § 2!! do
artigo 18 do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Ubiratan Aguiar.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - srª Presidente, srªs e Srs. De
putados, não nos acertamos hoje, a Deputada Es
ther Grossi e eu, para falar sobre educação, mas tal
vez nossas vidas e nossas lutas nos encaminhem
para falar diária e permanentemente sobre esse
tema, talvez na busca de que a pàlav~, que para mui
tos voa, se fix~ na mente de cada um, na consciência
nacional, e possa traduzir-se em algo que venha como
o maior agente da transformação deste País.

Eu até poderia sentir-me frustrado se, após
sete anos de luta em busca de uma lei qtle fixe as
!1iretrizes .e as bases da educação nacional, não re
colhe$se aquela lei que imaginava capaz de modlfi~
car o modelo perverso existente no País, um modelo
que realimenta as desigualdades.

Se olharmos para o modelo educacional brasi
leiro que herdamos, o que vamos encontrar? A exis
tência da escola pública e da particular. A escola pú
blicá lutou para que os recursos públicos a elá fos
sem direcionados. Foram, então, ençontrados nas
leis os meios e os mecanismos para drenar esses
recursos para a escola particular, para aquela escola
que necessariamente há de se manter com os recur
sos daqueles que a podem pagar. No entanto, por
meio de bolsas, convênios e mecanismos os mais
diversos, esses (eCursos foram sendo drenados, e a
escola pública foi-se ressentindo da ausência dos labo
ratórios, de bibliotecas e de uma política salarial que
não aviltasse oexercício da atividade do magistério.
Conseqüentemente, caiu a qualidade do ensino.

Quem não se lembra da escola· pública do pas
.sado?Os.que se lembram dizem às vezes: que sau
dade daquela escola pública de qualidade! Tínha
mos os melhores mestres. Os alunos egressos da
escola pública ingressavam no ensino público supe
rior. sem necessidade dos cursinhos de hoje. Mas
aquela escola também, temos que observar, era seleti
va. Era uma escola que não universalizava o ensino,
que não abria as Portas para todos, não assegurava o
direito da criança de freqüentar as salas de aula.

Universalizou-se o ensino. Hoje, alcançamos
essa meta, mas não alcançamos a qualidade que
tanto buscamos para tomar a escola pública de igual
ou melhor categoria que a escola particular. Para

isso, faz-se necessária uma prioridade 'Bf~tiva na
alQ.cªçâi:> dos recu~os, para que ela possá aléánçar
o estágio de escola informatizada, de escola que en
sine, de escola que prepare para a vida, de escola
que prepare para o exercício da cidadania.

Quem, nesta Casa, não se lembra da luta do
grande João Calmon, buscando recursos para a
educação? Primeiro, uma emenda que consagrava
13% dos recursos orçamentários para a educação.
Depois a luta, na Aseembléia Nacional Constituinte
de 1988, para ampliar esses recursos para 18%, no caso
da União, e ~5%, no caso dos Estados e Municípios.

Tivemos o cuidado, lembro-me bem, de, ao
elaborar esses dispositivos, inserir, além do percen
tual fixado de responsabilidade da União, dos Esta
do,s e dos Municípios, um aposto: -no mínimo". O
que se vê na prática é que o Prefeito, o Governador
ou o Presidente da República vêem aquele dispositi
vocomo se fosse -no máximo-, e não como se o que
se deve pôr à disposição da: educação é o quanto
baste para atender as necessidades de um País que
nécess~a desenvolver-se. .

O desenvolvimento não passa pela reforma ad
ministrativa ou pela reforma previçjenciária; não pas
sa pela reforma tributária ou pela reformado Estado,
vamos assim chamar; passa, sim, essencialmente
pela reforma do ensino, pela e~cola, sem o que não
vamos alcançar os fundamentos necessários para a
mudança da cultura. dest~ País. .

Poderia acrescentar ainda que hoje temos uma
universidade a que, pelo vestibular, aos bancos da
área de educação, aquela que prepara as gerações
seguintes, vij,o chegar aqueles que são \QS menos
qualificados. E por que isso? Por uma única·razão:
as carreiras promissoras, aquelas que têm .no mer
cado um emprego mais oü,· menos certo, :~quelas
carreiras chamadas nobres são Direito,Engenharia,
Informática, Medicina e OdontOlogia. O alúnç que
está menos preparado est~da Pedagogia, Letras ou
Estudos Sociais, e ele é quem vai preparar O· enge
nheiro ou o médico da geração seguinte, -Isso ocorre
porque não há uma política de estímulo, de incentivo
à atividade docente.

Estatísticas recentes do Ministério da Educa
ção mostral'am a este· País algo de estarrecer. Amé
dia de salário do professor municipal em três regiões
do Brasil - Norte, Nordeste e Centro.Qeste - é,de
40 reais por mês. O número de professores inabilita
dos, nessas mesmas regiões, é de 52%. São dados
que nos chamam a uma reflexão, que nos mostram
o que podemos fazer para melhorar esses indicado
res, que comprometem,· fundamentalmente, essa
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consciência de um País que quer alcançar estágio
de Primeiro Mundo.

O Sr. i:dson Silva - Nobre Deputado Ubiratan
Aguiar, permite-me V. ExB um aparte?

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Com todo pra
zer, nobre Deputado Edson Silva.

O Sr. Edson Silva - Nobre Deputado Ubiratan
Aguiar, estou atento ao pronunciamento de V. EXª
Entendo e reconheço sua luta, seu trabalho incansá
vel pela educação no Estado do ceará, quando foi
Secretário da Educação; sua luta pela educação
corno membro do Parlamento daquele Estado e sua
luta em prol da educação como membro deste Po
der. Aproveito mais um pronunciamento de V. EXª
sobre a educação, nessa sua luta destemida, para
dizer que li uma notícia, num jornal de circulação na
cional, dando conta de que 70% dos recursos desti
nados à educação no Brasil são dirigidos às univer
sidades, ficando apenas 30% para os ensinos bási
co, médio e profissionalizante. É do conhecimento
de todo o povo brasileiro o fato de que essas três
etapas do ensino - básico, médio e profissionalizan
te - precisam de mais recursos, de uma soma consi
derável de recursos para uma transformação da
qualidade dos meios de educação da criança, do jo
vem e do adulto do nosso País. Para que se tenha
uma idéia, Fortaleza tem apenas uma escola técnica
federal, que é uma escola profissionalizante, com re
cursos do Governo Federal. Gostaria, neste aparte,
de buscar no seu conhecimento, na sua inteligência,
na sua capacidade, dentro do seu pronunciamento,
uma pequena análise sobre o que li: 70% de toda a
soma de recursos para a educação são para as uni
versidades. Não sou contra a universidade, não sou
contra os recursos suficientes para uma universida
de viva, que responda às questões do povo brasilei
ro, para que se dê ao jovem a oportunidade do 3º
grau. Mas, Deputado Ubiratan Aguiar, pergunto: por
que tanta disparidade entre os recursos aplicados no
ensino superior e os que sobram? Considero, nesse
caso, sobra de recursos para o ensino básico, o mé
dio e o profissionalizante. Termino este meu aparte
congratulando-me com V. ExB por sua luta e por sua
dedicação à educação de nosso País.

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Deputado Edson
Silva, acolho o aparte de V. ExB com muita alegria.
Oportunamente, vou enfocar o comentário que V. EXª
fez sobre o emprego de recursos na universidade.

Ouço agora, com muita alegria e prazer, o no
bre Deputado Waldomiro Fioravante, do PT do Rio
Grande do Sul.

O Sr. Waldomiro Fioravante - Deputado Ubi
ratan Aguiar, pes~oalmente, parabenizo-o pelo opor
tuno e importante pronunciamento que faz no dia de•
hoje. Gostaria de me somar a V. ExB nesse seu dis-
curso, contribuindo e até mesmo pedindo o apoio de
V. ExB a uma proposta que encaminhamos a esta
Casa e que já se encontra com as assinaturas pre
paradas para a votação do requerimento de urgên
cia. Trata-se de destinar as verbas existentes nas
contas fantasmas e inativas do Brasil para financiar
o sistema de crédito educativo. Segundo dados do
Banco Central do Brasil, no final do ano de 1995,
existiam nessas contas a quantia de 1 bilhão, 655
milhões de reais, .sendo 1 bilhão. e 332 milhões de
reais em cadernetas de poupançá. Portanto, essa
quantia, se corrigida; jã deveria ser de 3 bilhões de
reais atualmente, o que daria para contribuir, e mui
to, para amenizar a f.alta de condições que o estu
dante brasileiro enfrenta ao procurar os bancos es
colares. Essa verba' daria, de forma permanente,
para triplicar o número de vagas existentes hoje no
Brasil para o crédito edlÍcàtivo. É importante desta
car também que e~e dinhei':'Q está sendo usado pe
los banqueiros a seu bel-prazer. Portanto, gostaría
mos que V. ExB também 110s ajudasse a fazer com
que pelo menos essa verba, em vez de ser usada
pelos banqueiros, possa ser destinada para auxiliar
os problemas que enfrentàmos na educação pelo
Brasil inteiro.

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Acolho o aparte
de V. Ex.ª com o maior prazer e incluo-o em meu pro
nunciamento. Vou também rl9portar-me, logo mais, ao
enfoque que acaba de nos oferecer.

Deputado Edson Silva., eu diria que o ensino
superior é realmente caro, porque além da parte do
ensino existe a pesquisa e la extensão. A pesquisa
raramente ocorre, e a extensão ocorre de forma de-

.sordenada. É por isso que o custo do ensino supe
rior é elevado e consome a maior parte dos recursos
públicos. Daí por que digo que teríamos de alavan
car outros recursos, como a ;ampliação dos recursos
do salário-educação, que deveriam passar de 2,5%
para 3%, de forma 'a permitir ao ensino fundamental
uma soma maior de recursos' para atender às neces
sidades de toda uma clientela, que vai desde a cre
che e a educação infantil, qu~ se incorpora, ao meu
modo de ver, aó ensino fundamental, até aqueles da
faixa etária obrigatória, de 7 aos 14 anos.

Eu diria ainda que devemos definir responsabi
lidades, deixando o Município com o encargo do en
sino infantil e 'do ensino fundamental, o Estado com
a responsabilldáde do ensino do 2º grau ou ensino
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médio, segundo terminologja mais recente, ecol'!J a
parte das modalidades pedagógicas técnicas profis
sionalizantes, e à União caberia a responsabilidade
do ensino superior. Isso daria ao cidadão a oportuni
dade de ingressar com um mandado de injunção, o
que a Constituição permite, pal'lil assegurar a vaga,
quando se trata de ensino obrigatório, e garantir o
acesso aos níveis elevados do saber, como está
escrito na nossa Carta Maior.

Ao Deputado Waldomiro Fioravante eu diria
que tenho algumas restrições à forma como foi cria
do o crédito educativo. Ele surgiu porque a universi
dade pública não tinha condições de absorver toda a
clientela que a procurava. A escola privada de 32

grau abriu as portas, principalmente nos cursos de
Humanidades, a uma clientela para quem o Govemo
faz de conta que empresta, porque é uma clientela
que não pode pagar, e essa clientela faz de conta
que vai pagar, sabendo que não tem a mínima con
dição. Mas quem não perde nessa triangulação é o
prestador de serviços. E por que esse dinheiro não é
destinado à universidade pública para ampliar as va
gas de forma gratuita, assegurando aos jovens a gran
de oportunidade de romperem com esse modelo que
tira do' filho do trabalhador e do filho do assalariado a
condição de alcançar o nível mais elevado do saber?

Sou ou a favor do crédito educativo, mas para
manutenção e custeio dos alunos que estão na es
cola pública, que não podem comprar livros, não po
dem alimentar-se, enfim, enfrentam dificuldades.
Excepcionalmente, quando a oferta de vagas não
der para atender à demanda na escola pública supe
rior, que se encaminhe para a escola particular, com
o compromisso, como há no ensino fundamental e
médio, nos termos da Constituição Federal, de a uni
versidade pública ampliar o número de vagas no
mesmo montante dos recursos que foram alocados
no ano anterior, em termos de crédito educativo,
para a escola-Particular.

Deputado, a sua idéia é louvável. Vamos bus
car esses recursos. Quero somar-me a V. Ex.I. nes
sa sua luta e buscar esses recursos para dar à esco
la pública, que é daqueles menos abastados, as
condições para que seja uma esCola de qualidade
em todos os níveis, desde a creche até o ensino de
3º grau. Não estarei aqui apenas para trazer desa
lento, porque algumas providências também nos en
corajam e nos animam, ao saber que se busca um
caminho, uma luz para a solução desses problemas.

A Emenda Constitucional nl! 14, que esta Casa
votou, permitiu-nos aprovar a regulamentação por
unanimidade - e tive o privilégio de ser o Relator

dessa matéria. Essa~emenda fez com. que, pela pri-
,meira vez nos onze anos em que eStou nesta Casa,
houvesse uma lei preocupada não com o prédio, ou
com a parte física, mas com o professor. O treina
mento, a habilitação, a avaliação da escola e a políti
ca salarial fizeram-se presentes na Emenda n!! 14 e
no projeto de lei.que a regulamentou.

Lerei uma parte do Progfclma Toda Criança na
Escola, que me chegou às mãos encaminhado pelo
Ministério da Educação e que traz alternativas peda
gógicas a serem incentivadas, estratégias de ação,
principal~ ações a serem desenvolvidas e formas de
financiamento.

Permiti-me destacar, nas condições Hue viabili
zam a meta de toda crianÇa na escola, a ênfase
dada à arppliação do programa do Fun40' de Valori
zação do Magistério, que - como disse - foi recente
mente votado. No que diz respeito às estratégias de
ação, sublinhei as seguintes: localizar a distribuição
numérica. e geográfica do contingente. de crianÇas
fora da escola por Estados e Municípios, com base
nos resultados do Censo Escolar e da Contagem da
População de 1996, elaborando, a partir destas in
formações, o rv,apa da Exclusão Escolar no Brasil;
realizar em conjunto com os sistemas estaduais e
municipais dEl en~ino um diagnóstico sobre as cau
sas da existêncià çio elevado número de crianças, na
faixa etária de eScolarização obrigatória, fora da es
cola, priorizando ~ áreas e microrregiões de maior
incidência· de déficit educacional; produzir indicado
(es educacionais socioeconômicos para cada unida
de da Federação e seus Muniçípios, para monitorar
~ acompanhar a implementação do 'programa e auxi
líar na análise das solicitações de financiamentos de
projetos específicos: taxas de aprovação, reprova
ção e abandon~; número de,escolas unidocentes,
carga horária e horas diárias eJe permanência na es
cola; qualificação do corpo dçcente; número médio
de alunos por professor; índices de alfabetização;
freqüência de crianças que trabalham e freqüência
de mães adolescentes.

Da mesma forma, fiz questão de retirar desse
documento as prinçipais ações qlle serão desenvol
vidas: campanha de mobilização'visando promover a
.P~rt!G.ipação das comunidades no esforço para ga
rantir-a permanência das crianças na 'escola; amplia
ção, reforma e construção de escolas em áreas
onde comprovadamente a rede instalada não seja
suficiente para atender à demanda; financiamento
para aquisição de veículos para' transporte escolar,
de mobiliário e outros equipamentos escolares e de
reprodução, impressão e distribuição de materiais di-
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dático-pedagógicos; treinamento e capacitação de Durante o discurso do Sr. Ubiratan Aguiar, a
professores para programa de aceleração de apren- S,. Marta Suplicy, § 2º do artigo 18 do Regimento In-
diZÇlgem em escolas multisseriadas; formulação de temo, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
indicadores pará aferir a situação escolar por unida- pelo Sr. Michel Temer, Presidente.
de da Federação e Municípios, caracterizando as O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr.
prioridades; apoio e financiamento a novos projetos Presidente, peço a palavra pela ordem.
de educação de jovens de baixa ou nenhuma esco- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
laridade, no âmbito dos Programas Alfabetização V. E~ a palavra.; ,
Solidária e Educação para Qualidade no Trabalho; fi- O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (BlocolPT
nanciamento de projetos para atendimento educa- - RS. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) -
cional específico a crianças e jovens carentes alou Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, venho uma
em situação de risco; estabelecimento de parcerias vez rnais a esta tribuna objetivando tecer alguns co-
com o setor empresarial, com vistas à execução e mentános sobre a Resolução n° 2.436, de 21 de ou-
ao financiamento de ações dirigidas aos focos de tubro de 1997, que institui lin~a especial de crédito
analfabetismo e de déficit educacional; utilização da destinaaa ao financiamento de custeio agropecuário,
TV Escola como um dos instrumentos de treinamen- destinado aos pequenos e miniprodutores rurais.
to de professores e apoio ao seu trabalho em sala O citado programa há muito tempo era reivindi-
de aula, bem como à divulgação do programa. cado por essa tão sofrida e desamparada' categoria,

Nas formas de financiamento, procuro darên- tendo em vista que não havia no mercado linha de
fase a um tópico que diz respeito aos recursos dos crédito compatível com a realidad~ da situação por
Ministérios, que vão priorizar: a distribuição dos li- eles enfrentada.
vros didáticos e atendimento à merenda escolar; Após', muita pressão' das entidades: repre-
prêmio, na forma de recursos financeiros suplemen- sentativas dos agricultores, finalmente o Governo
tares, às Unidades Executoras que se mobilizarem Federal resolveu editar as medidas atendendo em

I, •

para matricular o maior número de crianças que se parte à solicitação.
encontram fora da escola no Município; financiamen- Apenas para recordar, foram inúmeras as reu-
to de reprodução, impressão e distribuição de mate- niões realizadas entre Parfamentares',desta Casa e
riais didáticos pedagógicos; capacitação e treinamento representantes çfo Governo; vários atos públicos,
de professores. como o cham~dà "Ferramentaço" e a. greve de,fome

São ações dessa natureza que nos fazem ter que durou 17 'çtias, realizada por agricultores e
esperanças na modificação da atual situação educa- religiosos no Estado do Rio Grande do Sul.
cional brasileira; são projetos dessa natureza que, ' O Pronaf E~pecial ~ um programa de crédito
tenho certeza, esta Casa não negará apoiar, como destinado aos pequenos ,~gricultores, com recursos
nunca negou apoio, em outras' ocasiões, a ações previstos na ordem de R$200 milhões, oriundos do
que visavam ao desenvolvimento e 'à melhorada FAT, para aplica@o na safra 199711998.
qualidade dO ensino neste País. Duas conclusÕes imediatas podem ser extraí-

das com a citada d~isão governamental: em primei-
Sr. Presidente, S~s. e Srs. Deputados, concluo ro lugar; ela repre~e'nta um gesto de reconhecimen-

dizendo que,esta nossa luta, a luta de um grupo de to, pelo Executivo, (Je que. as condições operacionais
companheiros, de alguns que já partiram, como é o e os encargos do Pronaf convencional se mostram
caso de Florestan Fernandes, e outros que não mais absolutamente inadequados. à condição ecol;lômica
estão nesta Casa, como é o caso de João Calmon, dos verdadeiros extratos da 'agricultura de base fa-
de Jorge Hage, Hennes Zanetti, ao lado de compa- miliar. Ou seja, o Governo, desta vez admite que,
nheiros como Octávio Elísio, Maurício Requião, Es- com o Pronaf normal, vem venderido gato por lebre.
ther Grossi, que atuam nessa área da educação , A segunda conclusão ensajada com a instituição
com muita dedicação e trazem propostas - como do programa merece ser sublinnada por reafirmar que
agora o caso que me foi relatado por Waldomiro Fio- somente com: dois requisitbs é possível reverter algu-
ravante -, encoraja-nos a continuar em favor de uma mas linhas gerais do programa.de FHC, quais sejam:
educação que permita ter uma escola pública de negociação, sustentada com pressão popular.
qualidade para corrigir a discriminação social do mo- Assim sendo, apesar da extrema modéstia de
dela vigente em nosso País. sua escala, o Pronaf Especial poderá resultar na ins-

Era o que tinha a dizer. tituição futura de uma linha d81 crédito compatível
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com as demandas e condições da agricultura fami
·Iiar, dependendo da continuidade e do fortalecimento
das lutas dos tFabà.lhadoresrurais do Pars.

Sobre' ós critérios estabelecidos, importa desta
car que o limite de financiamento permitido é de
R$500,OO a R$1.500,OO por beneficiário, com taxas de
juros de 6,5% ao ano, com redutor fixo de R$200,OO
por contrato, acrescido de 2% devidos ao Proagro.

Destaco ainda que em parte vem o citado pro
grama beneficiar e amparar os agricultores descapi
talizados; contudo, se fizermos uma projeção, levan
do em conta exclusivamente os custos do financia
mento e a receita gerada pela atividade, ainda que
considerado o rebate de R$200,OO, os agricultores en
frentarão certa difICuldade em pagar, tamanha é a de
fasagem dos preços dos produtos agricolas, que em
alguns casos atinge rndicas anuais de 7,6% a SOO/o.

Assim, deixo aqui registrado meu apelo no sen
tido de unirmos nossas forças, objetivando salvar os
pequenos agricultores, propiciando-lhes melhores
condições para produzirem os alimentos de que to
dos necessitamos.

A todos, meus agradecimentos.
O SR. MAUR(CIO REQUIÃO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ex' a palavra.
O SR. MAU~1~CIO REQUIÃO (Bloco/PMDB 

PRo Pela ordem. Pronuncia o seguinte,discurso.) 
Sr. Presidente,.Sr"s e Srs. Deputados, diiijo-me hoje
a este Plenário para manifestar minha indignação
diante do que vem ocorrendo em meu Estado, o Pa
raná, mais precisamente em Araucária, região me
tropolitana de Curitiba. A multinacional holandesa
Van Lear Embalayenr Industriais do Brasil está de
mitindo trabalhadores de maneira arbitrária, em total
desobediência à legislação e contrariando princrplos
trabalhistas pacíficos.

O fato está inquietando funcionários e familia
res, gerando um clima- de insatisfação e revolta que
não atende a ningtI~;tri; f;~não desserve à emprega
dora. Ou seja, ela própria é quem deveria estar na
posição de grande intetessada, buscando uma sarda
conciliatória menos agressiva e mais produtiva. Em
vez disso, porém, o que faz a Van Lear? Demite e
cala-se, em face dos apelos e das denúncias. Quan
do se pronuncia o faz apenas para alegar que esse
ou aquele cargo fúi ext~nto, ou, pior que tudo, para
aterrorizar e coagir, cheg...~ Ido mesmo a desabonar a
conduta do demitido, ela ~ventualidade de ser con
sultada por outras empresas que queiram contratá~

lo. wmo atestam gravações feitas. Com essa atitude

perversa, extremamente condenável, a companhia
desg~ e' prejudica, ignorando situações indM
duais, indiferente ao tremendo problema social que
está éausando.

Por trás de razões que não convencem está a
quebra de pressupostos juridicos importantes, ao se
atingirem aqueles que, em decorrência de, doenças
ocypacionais, têm estabilidade assegurada por lei
nas respectivas funções. Esses funcionários perten
ciam à Comissão Intema de Prevenção de Aciden
tes, a Cipa, integrantes também da Comissão de
Participação nos Lucros e Resultados. O fato é,
Sr. Presidente, que estão hoje demitidos.

E}(iste entre esses casos pelo m~nos um regis
tro de depressão neurótica, reconhecida pelo INSS
como doença profissional, e. um outro'caso em que o
ex-funcionário, além de se encontrar, em tratamento
psiquiátrico, teve perda de audição .parcial, causada
por sua atividade como operador~ máquinas. A
propósito, há comprovação de que o ,índice de' rurdo
na fábrica chega a 109 decibéis, quando o tolerável
são 85 decibéis, mesmo assim com protetor de ouvi
dos. Os relatos não ficam aí: a empresa não poupOu,
por exemplo, determinado 'funcionário, demitido pou
co depois de passar por intervenção cirúrgica, à con
ta de problema que, muito provavelmente, foi ocasio
nado pelo tipo de tarefa e a forma de executá-Ia.

O que está acontecendo no âmbito da Van
Lear é um verdadeiro absurdo. Em primeiro lugar, por
razões humanas e sociais óbviãS; em segundo, porque
essa mesma empresa mcebéu do Paraná uma série
de incentivos fiscais, cUjo objetivo final era o fomento
regional, via jlÍstamente a geração de empregos.

: No entanto~ três anos depois de estabelecida,
g~m, isso sim, as demissões. Na melhor das hi
póteses, os salários d~queles mantidos em seus
postOs de trabalho estão depreciados, e não é difrcil
verificá-lo. Aó mais superficial cotejo com a média
paga em outrás pólos ou com os estipêndios da pró
pria empresa,;:temPos atrás, quando se encontrava
instalada emSão Bernardo do Campo, percebe-se o
distanclamentQ entre a realidade, hoje, e a idéia ori
ginaI de desenvolver o Potenciaf produtivo paf~naen
se, com a pàrticiPaçio, entre outras empresas, da
indigitada multinàcional. rICa, desse plano, urna gran
de frustração pâra todos, autoridade$, 8 populaçã~

O quadro, nobres colegas, é extremamentecn
tico, alannante, desesperador até - além de inacei
tável, mesmo'para o incipiente grau de avanço das
relações brasileiras entre patrão e empregado, qu~
to mais para à pars de origem da empresa, onde a
lei, por certo bastante severa, rigorosa, restritiva,
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oferece ao empregado redobradas garantias, no que
concerne à proteção de seus direitos.

Seria recomendável que, na matéria, filial e
matriz se entendessem numa mesma política, e, já
que é impensável fazer lá o que se está perpetrando
por aqui, poderiam os dirigentes no Brasil servir-se
do modelo holandês, para copiar-lhe a sensatez, a
moderação e a eqüidade. ..

Enquanto a tal não chega a Van Leer, impedi
da pela ganância e a falta de uma perspectiva mais
abrangente do que deva ser sua atuação no País
que lhe tem dado, mais do que apoio, ótimas condi
ções para operar e um mercado entre os melhores
do mundo, enquanto isso, S~ e Srs. Deputados,
solidarizo-me com esses funcionários e com o Sin
dicato dos Metalúrgicos que os representa, firman
do nesta tribuna o compromisso de ajudá-los nessa
luta justíssima.

Era o que tinha a dizer.

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU
TADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Francisco Rodri
gues - PTB;· Luciano Castro - PSDB; Luís Barbosa 
PPB; Robério Araújo - PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá
Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 

PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira .,....
Bloco/PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Sérgio Barcellos
- PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará
Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB; Benedito Gui

marães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco/PMDB;
Geraldo Pastana - Bloco/PT; Gerson Peres..;. PPB;
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT; José Priante - Blo
co/PMDB; Nicias Ribeiro - PSDB; Paulo Rocha 
Bloco/PT; Raimundo Santos - PFL

Amazonas
Alzira Éwerton - PSDB.

Rondônia
Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Emerson Ola

vo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - Bloco/PDT;
Marinha Raupp - PSDB; Silvernani Santos - PFL.

Acre
Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi

cão Brígido - Bloco/PMDB; Emnio Assmar - PPB;
João Tota - PPB; Zila Bezerra - PFL.

Tocantin$

Antônio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL;
Dolores Nunes - PFL; Freire Júnior' -' 810
co/PMDB; Osvaldo Reis - PPB; Udson Bandeira 
Bloco/PMDB.

Maranh&o

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Antônio Joaquim
Araújo -PL; Costa Ferreira - PFL; Davi Alves Silva
- PPB; Efiseu Moura - PL; Haroldo Sabóia - 810
colPT; Mágl)o Bacelar - PFL; Pedro Novais - Blo
co/PMDB; 'Remi Trinta - PL; Roberto Rocha 
PSDB;, Sarney Filh~ - PFL.

ceará·

Aécio de ~orba - PPB; Anibal Gomes - PSOB;
Amon Bezerra -.PSDB; Edson Silva - PSDE!; Gon
zaga Mota - Blçco/PMDB; Inácio Arruda ~ Bío
co/pedoB; José Pimentel- 13locoIPT; Leônidas Cris
tino - PPS; Paes de Andrade - Bloco/PMDB; Pimen
tél Gomes - PPS; Roberto Pessoa - PFL; Romme~
Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Ar
ruda- PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Blóco/PMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe
Mendes - PPB; Heráclito Fortes - PFL; João' Henri
que - Bloco/PMDB; Júlio Cesar - PFL; Mussa Oe
mes - PFL; Paes Landim ~ PFL. .

Rão Grand~ do Norte

Augusto Viveiros - PFL;' 'B~tirího Rosa~9. ~

PFL; Cipriano Correia - PSDB;, Henrique Eduardo
Alves - Blor..oIPMDB. . .,. ., .

Paiaíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro GaudênCio
Neto - PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; EÍraim
Morais - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Frei
re - PSB; h/andro Cunha Lima - Bloco/PMDB; Ro
berto Paulino - Bloco/PMDB:' Wilsem' 'B~aga :...
PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Fernando Ferro - Blo
co/PT; Fernando Lyra - PSB; Gon~aga Patriota 
PSB; Humberto Costa - Bioco/PT; Inocêncio Oli
veira - PFL; João Colaço - PSB; José Jorge 
PFL; Nilson Gibson - PSB; Pedro Correa - PPB;
Roberto Fontes - PFL; Salatia! Carvalho - PPB;
Severino Cavalcanti - PPB; Wolney Queiroz - B10
co/POT.
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Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PFL; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonõ 
PSDB; Luiz Dantas...: Bloco/PSD; Moacyr Andrade 
PPB; Pedro Luís Albuquerque - PFL.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - PFL;
José Teles - PPB; Marcelo Déda - Bloco/PT.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Aroldo Cedraz 
PFL; Benito Gama - PFL; Cláudio,Cajado - PFL;
Coriolano Sal~s - Bloco/PDT; Dorníngos Leonelli 
PSB; Félix M~ndonça - PTB; Geddel Vieira Lima 
Bloco/PMDB; 'Haroldo Lima - Bloco/PCdoB; Jaime
Fernandes - PFL; Jairo Azi - PFL - Jairo Carneiro
- PFL; Jaques Wagner - Bloco/PT; João Almeida
- PSDB; João Carlos Bacelar - PFL; João Leão -
PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Rocha - PFL;
Leur Lomanto - PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz
Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro ...:.
PFL; Mário Negromonte - PSDB; Prisco Viana 
PPB; Simara Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Quei
roz- PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula
PFL; Carlos Melles - PFL; Danilo de Castro - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fer
nando Diniz - BlocoIPMDB; Francisco Horta - PFL;
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel
- PPB; Jaime Martins - PFL; Joana dArc - Blo~

colPT; João Fassarella - BlocolPT; João Magalhães
- Bloco/PMDB; José Rezende - PPB; José Santana
de Vasconcellos - PFL; Leopoldo Bessone - PTB;
Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima - BIo
COIPMDB; Maria Elvira - BIocoIPMDB; Mário de Olivei
ra - PPB; Nilmário Miranda - BlocoIPT; OdeImo Leão
- PPB; QsJnânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado 
BIocoIPT; Paulo Heslander - PTB; PhiJemon Rodri
gues -.P~; Raul Belém - PFL; Roberto Brant 
PSDB; RorOel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - BIo
COIPMDB; Saraiva Felipe - BIocoIPMDB; Sérgio Mi
randa - BJoCoIpCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas Brasi
leiro - BlocoIPMDB; Sílvio Abreu - BIocoIPDT; Tilden
Santiago - BIocoIPT; Zaire Rezende - BlocoIPMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - BlocoIPMDB; João Coser -

Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Rita Camata - Blo
colPMDB; Roberto Valadão - BlocoIPMDa....

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle - PL; Candi
nho Mattos - PSDB; Carlos Alberto Campista - PFL;
Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fer
nando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Blo
colPDT; Francisco Silva - PPB; Jair Bolsonaro 
PPB; Jandira Feghali - BIoco/PCdoB; João Mendes
- PPB; Jorge Wilson - BlocoIPMDB; José Carlos La
cerda - PSDB; José Egydio - PFL; José Maurício 
Bloco/PDT;' Laura Carneiro - PFL; Lima Netto 
PFL; Márcia Cibilis Viana - BlocoIPDT; Milton Temer
- Bloco/PT; Miro Teixeira - 81oco1PDT; Noel de Oli
ve!ra - Bloco/PMDB; Roberto Campos - PPB; Ro
naldo Cézar Coelho - PSDB; Sérgio Arouca - PPS;
Simão Sessim - PPB; Vanessa Felippe - PFL.

São Palllo

Alberto Goldman - PSDB;. Aldo Rebelo ~ Blo
colPCdoB; Alrnino Affonso - PSB; Aloysio Nunes
Ferreira - PSDB; Antônio Càrlos Pannunzio - PSDB;
Arlindo Chinaglia - BIocaIPT; Arnaldo Faria de Sá 
PPB; Amaldo Madeira - PSDB; Célso Russomanno 
PPB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Lima - PPB; De
Velasco - BIocoIPRONA; Duiljo Pisaneschi - PTB;
Edinho Araújo - BIocoIPMDB; Eduardo Coelho 
PSDB; Franco Montoro .:.. PSDB; Hélio Bicudo - BIo
coIPT; Ivan Valente - BlocoIPT; Jair Meneguelli - BIo
COIPT; João Melão Neto...:. PFL; João 'Paulo - BIo
COIPT; José Augusto - PPS; José Coimbra - PTB;
José de Abreu - PSDB; Michel Temer - BIocaIPMDB

Mato Grosso

Gilney Viana - Bloco - PT.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - BlocolPGdqB; Augusto, Car
valho - PPS; Benedito Dorr{ingos - PPB; Chico Vigi
lante - BlocoIPT; Jofran F~ejat - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - BlocolPCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; João Natal- Bloco/PMDB.

Mato Grosso do Sul

Di/so Sperafico - PSDB; Nelson Trad 
PTB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
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Basirlo Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; DiI
ceu Speratico - PPB; Djalma de Almeida César - BIo
coIPMDB; Fernando Ribas Carli - PPB; Flávio Ams 
PSDB; .João Iensen - PPB; José Borba - PTB.

santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB; Edinho
Bez - BlocoIPMDB; Edison Andrino - BlocoIPMDB;
Hugo Biehl- PPB; José Carlos Vieira - PFL.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
colPDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes 
PPB; Carlos Cardinal- BlocolPDT; Darcísio Perondi
- BlocoIPMDB; Ênio Bacci - Bloco/PDT; Esther
Grossi - BlocoIPT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter
Júnior - PPB; Germano Rigotto - Bloco/PMDB; Jair
Soares:"" PPB; Jarbas Lima - PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 286 Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria' que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-

PROJETO DE LEI N.23.792-D, DE 1993
(Do Sr. Fábio Feldmann)

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei nQ 3.792-C, de 1993, que dispõe sobre a
educação ambiental, institui a Política Nacio
nal de Educação Ambiental e dá outras pro
vidências; tendo pareceres das C?omissóes:
de Educação, Cultura e Desporto, pela apro
vação, com emendas (Relator: Sr. Maurício
Requião); de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Sr. Sarney Filho); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa deste, das emen
das da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, e do Substitutivo da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias (Relator: Sr. Adhemar de Barros Fi
lho). Pendente de pareceres à Emenda de
Plenário das Comissões: de Educação, Cul
tura e Desporto; Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minoria""; e de Constituição
e Justiça e de Redação.

A matéria teve sua discussão encerrada na
sessão do dia ,2~ de setembro do corrente ano;

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer à emenda de
Plenário, em substituição à Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, ao Sr. Deputado Maurício Re
quião.

O SR. MAURíCIO REQUIÃO (Bloco/PMDB 
PRo Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de
Lei nº 3.792-C, de 1993, recebeu uma análise bas
tante profunda e dedicada da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, que entendeu estarem to
dos os seus pressupostos ajustados às diretrizes es
tabelecidas na :nova ,l..ei de Diretrizes e Bases da
Educação, e o sÊm parecer foi favorável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Màurício Requião;o parecer de V.Exa é relativo à
emenda de Plenário?

O SR. MAURíCIO REQUIÃO - Sr. Presidente,
fui Relator deste projeto 'na Comissão de Educação,
Cultura e Desporto ~ fiz teferência a esse parecer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Parecer
à emenda de Plenário? .

O SR. MAURíCIO REQUIÃO - O parecer tam
bém é favorável a esta,emenda de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto é
pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer à' emendar de Plenário, em substi
tuição à Comissão de Co~tituição e. Justiça e de
Redação, concedo a palavr~ ao Sr. Deputado Nilson
Gibson.

O SR. NILSON GIBSqN (PSB ::- PE. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputa
dos, daremos parecer à Emenda de Plenário do Blo
co de Oposição PT/PDT/PCdoB oferecida ao Projeto
de Lei nº 3.792, que "dispõe ·sobre a educação am
bientaI, institui a Política Nacipnal da Educação·.

Sr. Presidente, a proposta da emenda é alterar
os incisos do art. 9º do Substitutivo da Comissão de
Defesa do Consumidor, MeioI Ambiente e Minorias,
para que fique assim redigido: :

Art~ 9º ..•..............t.••••••...•••••••.•.•.•.••..•••
I - educação básica: educação infantil,

ensino, fundamental e ensino médio;
11 ~ educàção superior;
ui - educação esPacial;
IV - educàção profissional;
Vt.J educação de jovens e adultos.
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Sr. Presidente, prende~se a presente emenda a da composição dos níveis escolares, dentre C;>S quais
corrigir .víçiq de redação, uma vez que a louvável a educação básica, formada pela educação infantil,
propositura se encontra desatualizada, visto que o ensino fundamental e ensino médio.
autor, ao propô-Ia, o fez em desacordo com á nova É dispensável,' inclusive, o acréscimo da ex-
Lei. de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em pressão "...pós-graduação", constante do inciso 11I,
seu capítuloI.~' uma vez que a LDB, em seu art. 44, dispõe que a

Sr. Presidente, somos pela constitucionalidade, educação superior abrange programas de cursos se-
juridicidade e boa técnica legislativa. No mérito, que qüer\ciais, de graduação, de pós-graduação e de ex-
a Comissão examine a matéria. t~nsão. '

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para Por outro lado, consta do inciso V do Substituti-
oferàoer parecer à emenda de plenário, em substitui- vo expressão imprecisa, que não carece de constar
ção a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio do texto final, até porque ninguém, salvo quiçá o pro-
Ambiente e Minorias, concedo a palavra à Sra. De- ponente do inciso, saberá explicitar a expressão
putada Joana Dare. ·educação para populações tradicionais·.

A SRA. JOANA DARe (BIocoIPT - MG. Para Daí por que da pertihência dap~e proposta,
emitir parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi- que visa conformar o dispoS~ivo à Lei n!2 9.394, de 1996
dente, Sras. e Srs. Deputados, quero oferecer parecer
favorável pelo Bloco de OposiçãolPTIPDTIPCdoB. (Lei de Diretrizes e Bases dá. Educação Nacional).

O parecer ao Projeto de Lei nll 3.792, de 1993, Encaminhamos favoravelmente à Emenda de
é favorável e visa corrigir um vício de redação, uma Plenário.
vez que a louvável 'propositura se encontra desatua- '0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Co-
lizada, visto que o autor, ao propô-Ia, o fez em desa- missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
cordo com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Edu- Minorias, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
CEj.ção Nacional no Capítulo I, que trata justamente e vou submeter a votos o seguinte.Substitutivo:

oCongresso Nacional decreta:

CAPITuLO I
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

, , ".'.

Art. I" Entendem-se por~~'~~ta1 os processos atra'(és dÓs quaii o
individuo e a coletividade constroem valores soaais.conhecimentos' habilidades, atitudes e
competancias voltadas para a 'conservaçio do meio ambiente, bem de 1JtC)' comum do Povo•

. essencial, à sadia qualidade de vida e .SUI sustentabilidade. . - .

. ' Art. 2" A educaçlo~ é u~ componente essenciaf e perJI1IMnte da
. educaçlo nacional, devendo estar presente, de forma articulada. em todos -os aiveis e
modaJidàdes do processo educativo. em~ formal e nIc formal.

Art. 3" Coma parte ~o processo' educativo mais amplo. todos tfm. direito à
educaçloambiental. incumbindo: . ,-

, .,

[ ~ 10 Poder Público. nos termos dos arts. 205 e 225 da constituiçIO Fcderi!.
, definir politicas públicas que incorparem .a ...dimenslo ambiental, promover e';'educaçlo

ambiental em todos os nív~s de ensino e lJ' engajamento da sociedade, na COIIIeMIÇIo•
.recuperaçlo e melhoria do meio ambiente;

11 - às instituições educativas. promover & educaçio ambiental de níal't!ira
integrada.lOs programas educacionais que desenvolvem;

UI - aos órglos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente •
SISNAMA,-promover ações de edUClçio ambiental integradas aos programas de conservaçio.
recupersçio e melhoria do meio ambiente;
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IV .- aos meios de coínunicaçio de musa, coIIbocv de maneira ativa e
per1;ilnente,na disseminaçlo de infonnações e práticas educativu sobre meio ambiente e
incorporll' a dili.cndo ambiental em suapro~;

V - às empresas. entidades de classe. instituições públicas e privadu, promover
prosramu destinados à capac:it1Çio dos trabalhadores, viSlJldo à melhoria e ao COI~
efetivo sobre o ambiente de trabalho. bem como sobre as repercussões do proc:esso produtIVO
no meio ambiente;

VI - à sociedade como um todo. manter lIençio,) ptnnanente á ,fonnaçio .
valores. atitudes e habilidades que propiciem a atuaçio individual u coletiva voltada para a
prevençio. a identificaçio e a soIuçio de problemas ambientais.

. Art.... 810 princínios bisicos da educ;açio ambiental:

I - o enfoque humanista. holístico. democrático e partic:ipativo;

11 - a concepçlo do meio ambiente em sua totalidade. considenndo a
int~ ,:ldência entre o meio natural. o sócio-econ6mico. e o c:uItural. sob o enfoque da
IUstentlbi/idade; .

111 - o pluralismo de idéia e concepções pedagógicas, na perspettiva da inter.
muhi e transdisciplinaridade;

IV - a vinculaçlo entre a ética, a educaçiQ. o trabalho e a práticas sociais;'

V - a garantia de continuidade e~ia do processo educativo;

VI - a pelnJanente avalilÇio critica do proceuo educativo;

VII - a abordagem articulada das quatc1es~ Ioc:ais. regionais,
.necionais eglobais;

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e • diversidade individual e
cultural.

Art. S· Slo objetivos fundamentais da educaçio ~lIlbiental:

I - o desenvolvimento de uma compreendo integW\a do meio ambiente em
suas múltipla e complexa relações. envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos. legais,
poJitkos, soc:iIis. econômicos, cientificos. culturais e éticot;

11 - a garantia de democratizaçio das intbnnaçc1es ambientais;

111 - o estimulo e o fortalecimentó de uma COfISGlênciâ critica sobre a
pt'ObIemitic:a ambiental e social;

IV - o incentIVO á participaçio individual e coletiva. peI11IIMIIC~ e responsivel.
na preservaçIo do equilíbrio do meio ambiente. entendendo-se a Jtef~,d"qualidade ambiental
como um valor inseparável do exercicio da cidadania; .

V - o estímulo à'cooperaçio entre a diversa~ do Piís, em'niveis micro
e macro-regionais. com vista à construçio de uma sociedade ambientalmente equilibrl;la,
fundada nos princípios da liberdade. igualdade., solidariedade., democracia. justiça s.ociaI.
responsabilidade e sustentabi/idade;

VI - o fomento e o fortalecimento da integraçio com a ciência e a tecnologia;

VII - o fortalecimento da cidadania.. autodeterminaçio dos, povos e
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

CAPITULOU
DA POLiTICA NACION~L DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

~101.

Dispol~cles Gerais ,

\rt, IJ· Fica instituída a Política Nacional de Educaçio Ambiental.



34032 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS OutubrQ de 1997

Art. ·r A Política Nacional de Educaç10 Ambiental envolve em sua esfera de
içlo. 116m dos órgios e entidades integrantes do SistCJl'l Nácional de Meio Ambiente 
.SISNAMA. instituições educacionais públicu e orivadas do sistema de ensino. os órglos
públicos . da Unilol dos Estados. Distrito Federal e Muni.ciPios. e organizações
nIo-governamemais com atuaçio em educaçlo ambiental.

Art. 8- As atividades vinculadas à Pol~ica Nacional de Educaçlo Ambiental
devem ser desenvolvidas na educaçlo formal e nlo-tormal. atraVés das seguintes linhas de
atuaçio inter-relacio.nadas:

I - capacitaçio de recursos humanos;

. 11 .. desenvolvimento de estudos. pesquisa e cxperimentaçÕiCS:

11I - produçlo e divulgaçio de material educativo:

IV • acompanhamento e avaliaçio.

f I- Nas atividades vinculadu à Política Nacional de Educaçlo Ambiental.
lCrio respeitados OI principios e objetivos fixados Por estalei.

f r A capacitaçio de recursos humanos voIwl'se-á para:

I . a incorporIIçIo da dimenslo ambientat na fonnaçIo. especia1iuçlo e
llUIIizaçIo dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;

11 • a incorporaçio da dimenslo ambiental na formaçIo. especiaIizaçIo e
~ dos profissionais de toda'as áreas;

m •• preparaçlo de profissionais o~t.dos.para as atividades de gestlo

IV • a formaçio. especiaIizaçio e atua1izaçlo de profissionais na área de~

V • o atendimento da demanda dos divenos segmerttoi da sociedade no que
diz respeito á problemática ambiental. •

f 3- As ações de estudos. pesqui.su. e cxperimentações vQl~.se-io para:

I • o desenvolvimento de instnimentol e ~odoIogiu visando 1 incorporaçIo
ela dimendo ambiental. de forma .inter.disçjpJinar. 1IOI".diferentesnívei•.e modalidades de
ensino; , .

11 • a ditUsIo de conhecimentos, tecnologiu e informações sobre a questio
ambiental·. .

11I • o desenvolvimento de instrurneqtOl e metodo~ yisando • partic:íPaçlo
dos interessados na fonnulaçio e execuçlo ~e ppsquisu~ à~
~; ,

IV • a busca de ,alternativas curriculares e met~ de capacitaÇio na
área ambiental;

.V • o apoio a iniciativas e experiências Jocais e regionail; incluindo a produçio
de material educativo;

V a montagem de uma rede le banco de dados e im.asens. para apoio às
ações CllUmer:ldas ;:05 incisos anteriores.
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~Iol

Da Edufaçio Ambiental no Ensino Fonnal

Art. ~ Entende-se por educaçlo ambiental no -ensino formal a desenvolvida no
âmbito dos currículos das i:....lIui\iÕes escolares públicas e privadas. englobando:

I - educaçio bisica: infanti~ e fundamental;

11 - educação média e tecnológica;' .

11I - educaçio superior e pós-graduaçio;

IV - educação especial;

V - educaçio para populações tradic~onais.

Art. 'O. A educaçio ambiental será desenvolVida COI1lQ- uma prática educativa
integrada. contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do el\sino formal.

§ ,- A educaçio ambiental nio deve ser implantada como disciplina especifica
no currículo de ensino.

§ 2" Nos cursos de pós-graduaçlo. extensio e nas áreas voltadas ao aspecto
metodológico da educaçlo ambiental. quando se fizer necessário. é facultada a criaçio de·
disciplina especifica.

§ 3- Nos cursos de formaçio e especialização técnico-profissional. em todos os
níveis. deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais
a serem desenvolvidas:

Art. '1. A dimensio ambiental' deve-constar dos currículos de formaçlo de
professores. em todos os níveis e em todu u disciplinas.

Parágrafo único. Os professores tm atividade devem receber formaçlo
complementar em suas áreas de atuaçio. com o propósito de atenderem adequa'damente ao
cumprÍlnento dos principios-e objetivo.s da Política Nacional de Educaçio Ambiental.

Art. 12. A autorizaç!o e supervisão do funcionamento de iristituições de ensino
e de seus cursos. nas redes pública e privada. observario o cumprimento do disposto nos arts.
tO e II desta lei.' .

~tJ)3 ,
Da Educaçio Ambi.ntal Nio-Fonnal

Art. 13. Entendem-se por educaçio ambiental nio-formal u ações e práticas
educativas voltadas á sensibilizaçlo da .. letividade sobre as questões ambientais. e á sua
organizaçio e participaçlo na defesa da qualidade do meio ambient~.

Parágrafo únicO. O Poder Público. em niveis federal. estadual e municipal.
incentivará:

I - a difus!o. através dos meios de comunicação de milssa. em espaços nobres.
de programas e campanhas educativas. e de informações acerca de temas relacionados ao meio
ambiente;

11 - a ampla' participaçio da escola. da universidade e de organizações
nIo-governamentais na formulação e execuçio de programas e atividades vinculadas á
educaçlo ambiental nio-formal;

III - a participaçio de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de
programas de educação ambiental em parceria'com a escola, a universidade e u -organizações
nio-governa~tais; ,

Sexta-feira 24 34033
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IV - & sensibilizaçio da sociedade. pii'a & importincia du Unidades de
ConservaçIo:

v• a sensibilizaçio ambtenIaI du populações tradicionais ligadas iJ Unidades
de ComervaçIo:

VI • a sensibil~ ambiental dos agricultores;

VII· o ecoturismo.

CAPiTULO 111
DA EXECUCÃO DA rOLinc,\ NAqONAL DE. t:DUCA("~O

AMBIENTAL

"n. 14. A coordenlÇil) da Política Naciolll1 ele Educaçio Amblcncal rlC.Vi •
,.rllO ele Um ór!lo gestOl'. na forma definida pela regulamentaçlo dettalei. .

Art. IS. SIo atribuições do órgio gestor:

1• clefiniçlo de diftlrizes -para~1Il;iÓ I nivellllCiotlal;
·-.i.tot na

11 • anicu~ coordcftIçiu. lIJPCf\MIO de pIatIot.~ • r-..-
ira de educaçlo anlbi.m.1: lá nível NC\OlIIl~

lU • participaçio na ncgociaçio de financiamentos a pllllO,S.· prosramu i.
projetos na àrea de educ:açio ambiental.

Art. 16. Os Estlldos. Distrito. Federal • os Municipios.na esfera' ele sua
competencia e nas ireu de· sua junsdiçlo. 'definirla diretrizes. lIOIIlIIS e critérios para a'
educaçIo ambiental. respeitados os princlpioS e objetivos da Politica Nacional de~.
Ambiental. .

Art. 17. A eleiçlo de planos e programas. para fins de alocaçio de recilfsoS
públicos vinculados. Política Nac:ionaJ de Educ:açIo Ambiental. deve··ser reaiizaila Ievantlo;;sc
em C04IIa os SC$Uintes.critérios:

I • confonnidade com os principios. objetivos e diretrizes da PolíticaN~
de Educaçlo Amblental; . .

n . prioridade dos ói-gios integrantes do SISNAMA e do Sistema Naciopat de

111 • ecônomicidalle: meaida pela relaçlo entre I magnitude !los 'recursos I
alocar ~'o retomo social propiçiado pelo plano ou programa proposto.

Paràgrafo único. Na e!eiçlo a que se refere o "caput" deste aniJ<!. devem ser
contemplados. de forma eqüitativa. os planos. programas e projetos da diferentC$ resi6es do
P~. .

Art. li. Devem ser destinados a ações ein educaçio ambiental pelO \llClIOS ,,""
(vime POC' cento) dos recursos arrecadados em filnçio da apIícaç10 de llIII1ta$ decorretlCes do.
d~mprimento dalegislaçio ambiental. . .

Art. 19. Os programu de Usillência técnica e financeira relativos a lIIIio
. ambienle e educ:açio. em níveis federal. estadual e mUniciJl'!. devem·aIocar recursos·às aç6cs
de educaçIo ambienIaI. .

CArlTlJLO IV
DISPOSI("ÓES FINAIS

An. 20. O Poder E~eculivo regulamentar. esta lei.no prazo de 90 (novlllll&l
dias de sua PIlblicaçio. ouvidos o ConsClho Nacional de Meio Ambiel,ll, e o C\IllSIIIÍcl·.
Nacional de Educaçio.

An. 21. Estalei enlra em vigor na data de sua publiuçio.

Art. 22. Revo8lm-se as disposições em contrario.

Outubro de 1997
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o SR. PRESID,ENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o Su~titutivo adotado' pela Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Como votam os Srs. Uderes?
O SR. NIlSON GIBSON (PSB - PE. sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB é favorável
à emenda, pela aprovação, na forma dos pareceres.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSB
é favorável ao Substitutivo. Estamos votando o
Substitutivo.

O SR. NILSON GIBSON - Exatamente, Sr. Pre
sidente, na forma da emenda, a emenda substitutiva,
dizendo mais corretamente, na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o,Bloco de Oposição?

O SR. ALDO ARANTES (BlocolPCdoB - GO.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota favoravelmente.

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocolPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
apóia integralmente este projeto e lembra que o Bra
sil é o único país que tem na sua Constituição um
capítulo dirigido ao Direito Ambiental.

O Deputado Fábio Feldmann, Secretário de
Estado de Meio Ambiente de São Paulo, um grande
estudioso do assunto, apresentou este projeto, e so
bre ele ouvi elogios de funcionários da Diretoria' do
lhama, quanto à plenitude, 'à completitude. 'O PMDB
e o seu Bloco não só votam -sim-, como também cum
primentam a todos aqueles "que estiveram envolvidos
na feitura deste projeto.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ressalto,
neste momento em que se vota este projê~o,qti~ di~-,

põe sobre uma nova política ambiental para o País,
o excelente trabalho desenvolvido pelo Deputado
Samey Filho, que foi Relator da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

O 'ilustre Deputado Sarney Filho procurou ouvir
todos os segmentos da sociedade, procurou ouvir as
pessoas interessadas nestá a~unto. '

Ern diversas oportunidades, temos ouvido pro
nunciamentos de vários Parlamentares de todos os
partidos reconhecendo o trabalho desenvolvido pelo
ilustre Deputado Sarney Filho, que aprimorou o pro
jeto, deixando-o muito melhor do que o enviado pelo
Poder Executivo.

Sr. Presidente, este projeto tem um grande al
cance, traça uma nova política não formal para o
meio ambiente, trata da capacitação de recursos hu
manos e de uma nova ética ambiental. Mais do que

isso, é.uma nova decisão que se abre sobre o.P,aís
hoje, que se chama proble~ ecológico.

,O projeto original era do Sr. Deputado Fábio
Feldmann. No entanto, o Governo o encampou, os
técnicos do Governo estiveram discutindo com o De
putado Sarney Filho e com a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e todos
foram unânimes em reconhecer o trabalho desenvoM
do pelo ilustre Parlamentar Sarney Filho.

Sr. Presidente, é com muito orgulho que o Par
tido da Frente Liberal se sente recompensado, pois
um dos seus integrantes mais competentes mais
uma vez demonstra a sua grande capacidade e a
sua preocupaçãq, com os mais sàgrados interesses
do nosso País. Gom,~ relatona, S. Ex.1 coloca o
País na vanguarda em relação à defesa do meio
ambiente e do meio ecológico.

O grande desafio do mundo modemo é o de-:
senvolvirnento suster:ltado, Sr. Presidente. Não se
pode viver em um ~ndo .em que se degrada o meio
ambiente, porque o holllt1'm 'é a parte mais importan
te desse sistema e não tém condições de viver bem
em um ambiente altàmentedegradado. Por isso, Sr.
Presidente, o Partido dà Frente Libera1 encaminha,
com muita satisfação, ~ voto -sim- ao parecer do
ilustre Relator Sarney F:i1ho.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, reconhecendo
o trabalho do ilustre Deputado Sarney Filho, o PPB
também encaminha ovoto -sim-.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão doora<;lor.) - Sr. Presi~ente, o P~B acompa
nha a votação favorável ao relatório e destaca a ini
ciativa do Deputado Fábio Feldmann, hoje licenciado

, e éxercendo o cargo de Secretário do Meio Ambien
te de São Paulo. S. Ex.I, serh dúvida'ilma das maio
res autoridades neste País na área do meio ambien
ie, com essa lei dá mais uma de suas contribuições
a esse setor do nosso País, q~e tem a importância já
destacada pelos demais Líderes.
, Parabenizo o, Congresso Nacional, que, tenho
certeza, aprovará ~sta lei. Parabenizo também, em
nome da bancadado,PSDB, Q Deputado Fábio Feld
mann e o Relator, Deputado ~rney Filho, que fez o
Substitutivo à altura das neces~idades do País.

O SR. Lufs EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orado~.) - Sr.' Presidente, a Liderança do
Governo encaminha o, voto -sirn-.

O SR. PRESIDEtfrE (MiChel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram pemianecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
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Prejudicadas: as Emendas da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto; e a PropÕsição iniciai' 
(Projeto de Lei n2 .3.792/93).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Ple:
nário foi oferecida e vou submeter a votos a s~guinte

Emenda, com pareceres favoráveis;
Dê-se aos incisos do art. 99 dQ Substitutivo da

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias ao Projeto de Lei n2 3.792-e193 a seguinte
redação:

-Art. 92 .

I - educação básica: educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio;

\I - educação superior;
111 - educação especial
IV - educação profissional;
V - educação de jovens e adultos.-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação Final:

PROJETO DE LEI N2 3.792-E, DE 1993

Dispõe sobre a educação ambiental,
institui a Política Nacional de Educação
Ambiental e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Da Educação Ambiental

Art. 12 Entendem-se por educação ambiental
os processos por meio dos quais o indivfduo e a co
letividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, aiiÍudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade.

Art. 22 A 'êducação ambiental é um componente
essencial e pennanente da educação nacional, de
vendo estar presente, de forma articulada, em todos
os nfveis e modalidades do processo educativo, em
caráter formal e não-formal.

Art. 32 Como parte do processo educativo mais
amplo, todos têm direito à educação ambiental,
incumbindo:

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205
e 225 da Constituição Federal, definir polrticas públi-

cas que incorporem a dimensão ambiental, promo
ver à educaÇão ambiental em todos os nfveis de en
sino e o engajamento da sociedade rnú:onservação,
recuperação e melhoria dQ meio ambiente;'

\I - às instituições educativas, promovér a edu
aação ambiental de maneira integrada aos progra
mas educacionais que desenvolvem;

111 - aos órgãos integrantes do Sistema Nacio
nal de Méio Ambiente - SISNAMA, promover ações
de educação ambiental integradas aos programas
de conservação, recuperação e melhoria do meio
ambiente;.

IV - aos meios de comunicação de massa, co
laborar de maneira ativa e permanente na dissemi
nação de informações e práticas educativas sobre
meio ambiente e incorporar á dimensão ambiental
em sua programação;

V - às empresas, entidades de classe, institui
ções públicas e privadas, promover programas desti
nados à capacitação dos trabalhadores, visando à
melhoria e. ao controle efetivo sobre o ambiente de
trabalho, bem como sobre as repercussões do
processo produtivo no meio ambiente;

VI - à sociedade como um todo, manter aten
ção permanente Ili formação de valores, atitudes e
habilidades que propiciem a atuação individual e co
letiva voltada par~'la prevenção, a identificação e a
solução de probler.nas ambientais.

Art. 411 São princfpios básicos da educação
ambiental:

1- o enfoque..humanista, holístico, democrático
e participativo;

\I - a concepção do meio .ambiente em sua to
talidade, considerando a interdependência entre o
meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o
enfoque da sustentabilidade;

1/1- o pluralismo de idéias e.conCepções pedagógi
càs, na perspectiva da inter, multi e trar)sdisciplinaridade;

IV - a vinculação entre a étiCa, a educação, o
trabalho e as práticas sociais;

V - a garantia de continuidade e permanência
do processo educativo;

VI - a permanente avaliação critica cio processo
educativo;

VII - a abordagem articulada das questões am
~ bientfis locais, regionais, nacionais e globais;

~ VIII - o reconhecimento e o respeito à plurali
dade e à diversidade individual e culfural.

Art. 52 São objetivos ·fundamentais da educa
ção ambiental:

I - o desenvolvimento de uma compreensão in
tegrada do meio ambiente em suas múltiplas e com-
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plexas relações, envolvendo aspectos ecológicos,
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos,
científICOs, culturais e éticos;

11- a garantia de democratização das infonnaçães
ambientais;

11I - o estímulo e o fortalecimento de uma cons
ciência crítica sobre a problemática ambiental e social;

IV - o incentivo à participação individual e cole
tiva, permanente e responsável, na preservação do
equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa
da qualidade ambiental como um valor inseparável do
exercício da cidadania; ,

V - o estímulo à cooperação entre as diversas
regiões do País, em níveis micro e macrorregionais,
com vistas à construção de uma sociedade ambien
talmente equilibrada, fundada nos princípios da liber
dade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça
social, responsabilidade e sustentabilidade;

VI - o fomento e o fortalecimento da integração
com a ciência e a tecnologia;

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeter
minação dos povos e solidariedade como fundamentos
para o futuro da humanidade.

CAPíTULO 11
Da Política Nacional de Educação Ambiental

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 61! Fica instituída a Política Nacional de
Educação Ambiental.

Art. ?2 A Política Nacional de Educação Am
bientaI envolve em sua esfera de ação, além dos ór
gãos e entidades integrantes do Sistema Nacional
de Meio Ambiente - SISNAMA, instituições educa
cionais públicas e privadas do sistema de ensino, e
órgãos públicos da União, dos Estados, Distrito Fe
deral e Municípios, e organizações não-governa
mentais com atuação em educação ambiental.

Art. ali As atividades vinculadas à Política Na
cional de Educação Ambiental devem ser desenvol
vidas na educa::... formal e não-formal, por meio
das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:

1-capacitação de recursos humanos;
11 - desenvolvimento de estudos; pesquisas e

experimentações;
11I-produção e divulgação ~e material educativo;
IV - acompanhamento e avaliação.
§ 111 Nas atividades vinculadas à Política Nacio

nal de Educação Ambientaf serão respeitados os
princípios e objetivos fixados por esta lei.

§ 211 A capacitação de recursos humanos
voltar-se-á para:

I - a incorporação da dimensão ambiental na
formação, especialização e atualização dos -educa
dores de todos os níveis e modalidades de ensino;

11 - a incorporação da dimensão ambiental na
formação, especialização e atualização dos profissionais
de todas as áreas;

11I - a preparação de profissionais orientados
para as atividades de gestão ambiental;

IV - a formação, espeçialização e atualização
de profissionais na área de ~.io'ambiente;

V - o atendimento da demanda dos diversos
segmentos da sociedade no que diz respeito à
problemática ambiental.

§ 511 As ações de estudos, pesquisa~ e experi
mentações voltar-se~ãopara:

I - o ',desenvolvimento de instrumentos e meto
dologias, visando à incorporação da dimensão am
bientai, de, forma interdisciplinar, nos diferentes
níveis e modalidades 'de ensino;,

11 - a difusão de conhecimentos, tecnologias e
informaçãessobre a questão ambiental;

11I - o desenvolvimento de instrumentos e me
todologias, visando à participação dos interessados
na formulação e ',execução de pesquisas relacionadas
à problemática ambiental;

IV - a busca de altemativas curriculares e me
todológicas de capacitação na área ambiental;

V - o ap"<>k, a iniciativas e experiências locais e
regionais, incl~indo a produção de material edUCé;ltivo;

VI-,a montagem de uma rede de banco de da
dos e imagens, .para ap'oio às ações enumeradas
nos incisos anteriores.

SEÇÃO 11
Da Educação Amb~entalno Ensino Formal

Art. 911 Entende-se por educação ambiental, no
ensino 'formal a desenvolvida no âmbito dos currícu
los das instituiçõés' escolares públicas e privadas,
englobando:

• - educação t;Jásica:
a) educação infantil;
b) ensino fundamental; e
c) ensino médio;
11 - educação superior;
11I - ed,uca~o especial;
IV - educação profissional;
V - educação de jovens e adultos.

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvi
da como uma prática educativa integrada, contínua e
permanente em todos os níveis e modalidades do
ensino formal.
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§ 111 A educação ambiental não deve ser im
plantada como disciplina específica no currículo de
ensino.

§ 2ll Nos cursos .de pós-graduação, extensão e
nas áreas voltadas ao aSpecto metodológico da edu
cação ambiental, quando se fizer necessário, é fa
cí.lltada a criação de disciplina específica.

§ 3lI Nos cursos de formação e especialização
técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser in
corporado conteúdo que trate da ética ambiental das
atividades profissionais a serem desenvolvidas.

Art. 11. A dimensão ambiental deve constar
dos currículos de formação de professores, em
todos os níveis e em todas as disciplinas.

Parágrafo único. Os professores em atividade
devem receber formação complementar em suas
áreas de atuação, com o propósito de atender ade
quadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos
da Política Nacional de Educação Ambiental.

Art. 12. A auiÔrização e supervisão do funciona-·
mento de instituições de ensino e de seus cursos, nas
redes pública e privada, observarão o cumprimento cio
disposto nos arts. 10 e 11 desta Lei.

SEÇÃO 111
Da Educação Ambiental Não-Formal

Art. 13. Entendem-se por educação ambiental
não-fonnal as ações e práticas educativas voltadas à
sensibilização da coletividade sobre ~~ questões
ambientais, e à sua organização e participação na
defesa da qualidade do meio ambiente.-

Parágrafo único. O Poder Público, em níveis
federal, estadual e municipal, incentivará:

J - a difusão, por intermédio dos meios de c0

municação de massa, em espaços nobres, de pro
gramas e campanhas educativas, e de informações
acerca de temas relacionados ao meio ambiente;

11- a ampla participação da escola, da univer
sidade e de organizações não-govemamentais na
formulação e execução de programas e atividades
vinculadas à educação ambiental não-formal;

; 111 - aparticplção:de er1lJIeS8S plilicas e privéK:fas
no deserMlIvimefto de J)IOQI'Mlas de ectJcação ambien
tai em parceria com a es.cola, a universidade e as
organizações não-governamentais;-

, IV ~ a sensibilização da sociedade para a
importância das Unidades de Conservação;

V - a sensibilização ambiental das populações
tradicionais ligadas às'Unidades de Conservação;

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;
VU- o ecoturismo.

CAPfTULO III
Da Execução da Polftica Nacional

- de Educação Ambiental

Art. 14. A coordenação da Política Nacional de
Educação Ambiental ficará a cargo de um ,órgão
gestor, na forma definida pela regulamentação desta
lei.

I Art. 15. São atribuições do órgão gestor:
I - definição de diretrizes para implementação

em âmbito nacional;
• 11 -:. articulação, coordenação e supervisão de

planos, programas e projetos na área de educação
ambiental, em âmbito nacional;

1Il.- participação na negociação. de financia
mentos a planos, programas e projetos na área de
educação ambiental.

Art. 16. Os Estados, o Distrito FEKferal e os Mu
nicípios, na esfera de sua cornpt:rtência e nas áreas
de sua jurisdiÇão, definirão diretrizeS, '10rmas e crité
rios para a educação ambiental, resMitados os prin
cípios e\objetivos da Política Nacionaf de Educação
Ambiental.

Art. 17. A eleição de planos e programas, para
fins de alocação de recursos públicos vinculados à
Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser
realizada levando-se em conta os seguintes critérios:

" - confol1nk:iade com os princípios, objetivos e
diretrizes na Política Nacional de Educação Ambiental;

11- prioridade dos'órgá05!"integrantes do Sisna·
ma e cio Sistema Nacional~ Educação;

111 - economicidade, medida pela relEilção entre
a magnitude <Ios recursos a alocar e o retomo social
p~iciado pelo p,láno ou programa proposto.

Parágrafo únicO. Na eleição a que se refere o
caput deste artigo, devem ser contemplados, de forma
eqüttat;va. os, planos, programas e projetos das
diferentes r~giões do País.

Art. 18.',Devem ser destinados a ações em
educação ambiental pelo menos vinte por cento dos
recursos am;K:adados em bJnção da aplicação de
multas decOtreníes dO descuinprimento da legislação
arTtiéntal.

Art. 19.:06 programas de asSistência têcnica e
financeira relativos a meio ambiente e educação, em
níveis federali" estadual e municipal, devem alocar
recursos às ações de educação ambiental.

CAPITULOtV
Disposições Finais

Art. 20.•00:Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de noventa d.ias de sua publicação, ou-
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vidos O Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Todavia, as reformas que estão sendo impla-
Conselho Nacional da Educação. mentadas pelo Governo neoliberal de, F~mando

Art. 21., Esta Lei entra em vigor na data de sua Henrique' Cardoso visam ao oposto. Visam abrir ca-
. publicação. minho para entrega do patrimônio público a preço de

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. banàna; para o desmonte do parque industrial brasi-
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. _ leiro; para o desemprego e a concentração da renda;

Átila Uns, Relator. para o sucateamento da universidade pública e do
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Os Srs. sistema público de saúde; para o corte de direitos

dos trabalhadores e aposentados; para restrição da
que a aprovam (JIeimm permaneceroomo estão. (Pausa.) democriácia. É por tudo isto que somos radicalmente

Aprovada. contrários às reformas propostas pelo Governo Fa-
Vai ao Senado Federal. deral. Neste sentido, o PCdoB não está disposto a
O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, colaborar eJ:T1 naeta para viabilização desse tipo de

peço a palavra pefa ordem. reforma.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Com o objetivo de facilitar a aprovação das re-

V. Ex!- a palavra. formas'antider;nocráticas de interesse do Governo,
O SR. ALDO ARANTES (BIoco/PCdoB - GO. foram apresentadas anteriormente propostas de

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e emenda' constitucional pelos Deputados Inocêncio
Srs. Deputados, em nome da Liderança do PCdoB, Oliveira e Aécio Neves relacionadas com o futuro
faço um comunicado. Congresso.

Os jomais de hoje divulgam, com destaque, É bem verdade que a proposta do Deputado
que o Deputado Miro Teixeira começou a colher as- Miro Teixeira tem um alcance mais restrito do que as
sinaturas para urna Proposta de Emenda Constitu- propostas acima referidas. Todavia, ela é mais ousa-
cional que convoca uma Assembléia Nacional Cons- da na medida em que propõe a convocação de uma
tituinte a ser eleita em 1998, com o objetivo de alte- Assembléia Nacional Constituinte. Ora, a Assem-
rar os arts. 14, 16, 17, 21 a 34, 30, 145 a 162 da bléia Nacional Constituinte só se justifica quando há
Constituição Federal, envolvendo questões relacio- a quebra do Estado de Direito, e o seu objetivo é a
nadas com os direitos potrticos e partidos políticos, elaboração de uma nova Constituição. Ao se convo-
reforma tributária e o pacto federativo. car uma Assembléia Nacional Constituinte, a propos-

O jornal O Globo veicula declaração do Depu- ta do Deputado Miro Teixeira abre as portas para
tado Inocêncio Oliveira, Uder do PFL, em que que as forças governistas com mais facilidade procu-
S.Exa. ficou -entusiasmado ao saber que a Oposi- rem elaborar uma nova Constituição em sinto,nia
ção também admite a necessidade das reformas-. O com o projeto neoliberal.
mesmo jomal destaca o àpoio dos partidos da base Ocorre que, na nossa avaliação, além das ra-
governista à proposta, ressaltando que o Presidente zões políticas, há uma razão inconstitucional. Essas
Fernando Henrique Cardoso considerou a iniciativa propostas são inconstitucionais; não partem de uma
importante. Assembléia Nacional Constituinte. A Constituição

Em nome da bancadll do Partido Comunista do brasileira tem regras muito claras para sua altera-
Brasil~ informo que o nosso partido discorda frontal- ção. O art. 60 da Constituição, em seu § 22 , afirma
mente desta iniciativa. Na verdade, tal proposição que •A proposta de emenda à Constituição será dis-
surge como iniciativa de um Parlamentar e não cutida e votada em cada Casa do Congresso Nacio-
como e~ressão do ponto de vista da Oposição. nal, em dois turnos, considerando-se aprovada se

Em referência às declarações do Líder do PFL obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos res-
de que a Oposição admite a necessidade das refor- pectivos membros-. A àlteração constitucional, por-
mas, tenho a dizer que as forças democráticas e tanto, tem normas rígidas para impedir que os gover-
progressistas sempre foram a favor das reformas, nantes de plantão, ao invés de adeqtlarem seus pla-
mas reformas para retomar o desenvolvimento do nos à Constituição, queiram, como pretende Feman-
País, para gerar emprego, para distribuir a renda, do Henrique \Cardoso, a~equar a I~nstituição ao
para assegurar a democratização da posse da terra, seu projeto neoliberal.! I I i
para ~egurar e ampliar direitos dos trabalhadores~ O art. 32 das Disposições Constit~ionais Tran-
para consolidar e afirmar a sobe~nia nacional, para sitórias dà Constituição Brasileira estabelece que -A
ampliar a democracia. revisão l1Onstitucional será realizada após cinco

\
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anos, contados da promulgação da Constituição, e excluir antecipadamente os benefícios que toda
pelo voto da maioria absoluta dos membros do Const~uiçãopromete, cabendo aos órgâ08 <;f9s ~o-

Congres~o, em .sessão unicameral-. deres constituídos tomar realidade, asseguràndo-Ihe
Este é, portanto, o sistema normativo básico (à Constituição) sua eflCácia-.

construído pela Assembléia Nacional Constituinte, Também nos ensina ,José Afonso da Silva em
de forma estável e permanente, que confere uma sua obra -Curso de Direito Constitucional Positivo-,
garantia de normalidade institucional e democrática que -A Constituição, como se vê, conferiu ao Con-
à Constituição, imune às conveniências e oportunis- gresso Nacional a competência para elaborar emen-
mos momentâneos. das a ela. Deu-se, assim, a um órgão constituído o

A Carta de 1988 permitiu, portanto, uma única poder de emendar a Constituição. Por isso se lhe dá
e exclusiva revisão, já efetuada. Permitir uma nova a denominação de poder constituinte instituído ou
revisão, travestida de Assembléia Revisora, ou de constituído. Por outro lado, como esse seu poder
Assembléia Constituinte, é buliar duplamente a não lhe pretende por natureza, primariamente, mas,
Constituição, tanto pela via inadequada da revisão ao contrário, deriva de outro (isto é, do poder consti-
como pela via de Assembléia, mesr:no que investida tuinte originário), é que também se lhe reserva o
em poderes ,limitados quanto às alterações permiti- nome de poder constituinte derivado, embora pareça'
das. O atual Congresso não tem poderes para con- mais acertado falar em competência constituinte de-
vocar tal Assembléia Revisora, a não ser se tais po- rivada, ou constituinte de segundo grau...esse tipo
deres lhe tivessem sido conferidos pela própria As- de regramento de atuação do poder de reforma con-
sernbléia Nacional Constituinte, esta, sim, criada figura limitações formais, que podem ser assim sin-
num momento de ruptura institucional, de busca de teticamente anunciadas: o órQãO do poder de reforma
uma nova ordem institucional após o período' de (ou seja, o Congresso Nacionàl) há de proceder nos
ditadura por que passou o País. estritos tennos estatuídos na Cónstituição-.

Portanto, a tentativa de realizar uma revisão Para melhor colocar em prática o projeto neoli-
constitucional não prevista na Constituição ganha a beral, o Presidente Fernando Henrique procura, atra-
característica de inconstitucionalidade. Somente vés das reformas constitucionais, ·.adequar o texto da
uma Assembléia Constituinte terá cóndições de fa- Constituição à sua política. Cpmo encontra dificulda-
zer alterações constitucionais com o quorum de des para realizar tal objetivo nos marcos da atual
maioria absoluta e não os dois terços exigidos pela Constituição, procura' subvertê-Ia,.. estimulando e
Constituição. apoiando iniciativas que-visam alterar o processo de

Não se pOde permitir que, utilizando conceitos modificação da Constituição.
como -Assembléia Revisora-, -Congresso Revisor-, Esta proposta é inconveniente, despropositada
se pretenda alterar o texto constitucional burlando as e inconstitucional. Em nome da bancada federal do
regras permanentes de revisão, reforma ou eme.nda- Partido Comunista do Bra~i( manifesto 'nossa posi-
mento ali previstas. Permitir regras faéilitadss, pro- ção contrária a qualquer iniciativa dessa natureza.
cessos sumários, unicameralidade, é atribuir ao Iremos lutar duramente contra tais inicia,tivàs. Na hi-
atual Congresso e ao próximo a ser eleito em 1998 pótese de que esse absurdo se' 'concretize;' entrare-
poderes superiores aos que eles detêm ordinaria- mos com uma ação direta deJneonstitucionalidade
mente. O Poder Constituinte, em nosso País, que junto ao Supremo Tribunal/Federal.
sempre adotou sistemas constitucionais rígidos, é
um poder derivado do poder popular, não podendo Sr. Presidente, há uma série de outras elabora-
atribuir a si prerrogativas que não lhe foram conferi- ÇÕ8S que nos levam a rios posicionar' ,politicamente
das pelo voto popular. Atribuí-Ias a si será subverter càntrários à proposta do Deputado Miro Teixeira,
o Estado de Direito vigente no País. apesar de mantermos as melhores relações de res-

O eminente jurista Geraldo Ataliba, em texto peito mútuo. Inclusiye; tive oportunidade de conver-
publicado na Revista Trimestral de Direito Públi. sar pessoalmente com o Deputado Miro Teixeira.
co, afirma que :Relegar, assim, o denso significado Mas nós, do pedoB, ,discordamos frontalmente
de Constituição, para tratá-Ia como uma lei qualquer, de sua proposta, não só por razões políticas, mas
que pode ser modificada de qualquer jeito, por qual- também por considerá-Ia: inconstitucional. Além de
quer órgão, em qualquer clima, a todo momento, é trabalharmos nesta Casa para que a proposta não
negar o próprio significado do conceito, pior, é negar tenha o trâmite que pretende seu autor, trabalhare-
todos os valores que a idéia de Constituição encerra mos também contra as demais.
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Sr. Presidente, repito, se porventura esse ab
surdo contra o Estado de Direito se perpetrar, o
PCdo~ entrará com ação direta de inconstitucionalida
de junto ao Supremo Tribunal Federal.

Este é o ponto de vista do Partido Comunista
do Brasil.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
v. Exa. a palavra por um minuto, sem fixar prece
dente, porque, na verdade, seu nome não foi men
cionado, mas o projeto apresentado por V. ~.

O SR. MIRO TEIXEIRA (BlocolPDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu
gar, faço questão de falar em respeito ao PCdoB.

Temos uma divergência em relação a procedi
mentos. O PCdoB, como eu, deseja uma reforma fis
cal que proporcione meios de garantir empregos e
salários e de reduzir a taxa de juros, mas considera
que isso deva ser feito-coiri" oquorum de três quin
tos na via bicarneral. Como entendo que isso não
será possível, formulei esta proposta restrita. Porém,
a restrição não é estabelecida por título ou capítulo,
mas por artigo expresso, a fim de evitar qualquer
equívoco de interpretação.

Espero que os debates construtivos, como o
agora iniciado pelo Líder do PCdoB, possam prosse
guir e que o esclarecimento acabe unindo as pes
soas de boa-fé que realmente desejam encontrar
uma solução para o problema do desemprego, do
salário, da ausência de recursos para a saúde, para
o ensino público e para as altas taxas de juros prati
cadas no País. Sem equilíbrio fiscal, não teremos
soluções.

Este é o caminho que apresento, e obviamente
analisaremos outros que porventura sUljartl.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 573DE1997

(Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n2 573, de 1997, que
aprova o Texto do Acordo de Parceria e de
Cooperação em Matéria de Segurança PÚ
blica, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Francesa. Pendente de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer). - Sobre a
mesa o seguinte ~ueri~nto:

Sr. Presidente, requeremos a V.ExJ,
nos termos regimentais, a retirada do Proje
to de Decreto Legislativo n2 573, de 1997,
constante da pauta da presente sessão.

Sala das sessões, 23 de outubro de 1997. - As
sina o Deputado Neiva Moreira, Líder do Bloco Paria
mentar PTIPDTIPCdoB.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.~a palavrà.

O SR. NI~ON.~IBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.)' - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, temos uma preocupação com esta matéria.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção temos de examinar única e exclusivamente o
projeto de decreto: legislativo. Evidentemente, não
temos competência 'nem" legitimidade para apreciar o
acordo que vem junto aé>s autos.

Todavia, Sr. Presidente, observe V.E~ um dos
mais cultos juristas que temos no País, um homem
que tem conhecimento das ciências jurídicas e so
ciais, que o item 2 do art. 42 do acordo diz o seguin
te: ·Com esse objetivo, caçja parte contratante coo
perará na identificação, na interpelação e no reenca
minhamento dos imigrantes ilegais...•

Constatamos nesse dispositivo duas injuridici
dades e duas inconstitucionalidades bastante acen
tuadas que se referem ao problema da identificação,
da interpelação e do reecalTlinhamento dos imigran
tes. Na pauta de hoje está para ser votado o PL n2

1.~13, de 1991, do Poder Executivo, cujo art. 159
dispõe sobre a definição da 19xtradição. Verifica-se o
evidente conflito de definição dos institutos da extra
.dição. Tanto num como noutro há.ó problema da
identificação.

É por isso que o PSB é favorável ao requeri
mento, para que possamos ,fazer um exame desta
matéria. Também 10mamos cpnhecimento de que a
Deputada Joana \ .Dare conversou com repre
sentantes da Embaixada da frança e manteve en
tendimentos no sentidc;> de adiar, até terça ou quarta-
feira, a votação desse PDL. j

Faço um ?pelo ao ilustre Líder do Governo,
Deputado Luis .Eduardo, um dos homens mais cultos
e prepara~s d~ Casa; no sentido de que concorde_
com a retIrada: Des~ maneira; evita-se um pedido
de verificação, o que não é conveniente.

.O SR. PRe$IDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento. Como votam os Srs. Líderes?
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O SR. LUrs EDUARDO (PFL - QA.. Sem. re~ Exteri.ores Q ~e Oefesa Nacional, infonno-lhes que
são do orador.) - Sr. Presidente, o apelo do emineli- éSses dois processOs tramitaram por. cerca de n0-
te, lúcido e -competente' Deputado Nilson Gibson é venta dias, sendo discutidos à dàbatidos por mem-
muito difícil de resistir, mas confesso a V. ex&. que bras do Governo e da Oposição na comissão. Até
resistirei. Em primeiro lugar, trata-se de um acordo houve um pedido de vista do processo peIã Deputa-
bilateral entre os Governos do B.rasil e da França. da sandra Starling, que depois solicitou infonnaÇÕ8S
Decisão da Presidência da Câmara dispõe que cabe ao Poder Executivo, à Polícia Federal, ao Ministério
ao Poder Legislativo ratificar ou rejeitar acordos bila- da Justiçfl. Enfim: houve uma ampla discussão com
teraia, mas não modificá-los, até porque seria muito todos os 'detalhes sobre esses dois acordos de coa-
estranho o Poder Legislativo poder modifICar acordo pera9fio entre o Governo brasileiro e o francês.
finnado pelo Poder Executivo sem naturalmente ou- Esses acordos foram ~inados em março das-
vir a outra parte. Sendo um acordo bilateral, enten- te ano, quando da visita do Presidente Jacques Chi-
de-se que é de partes. Lógico que cabe ao Poder rac ao Brasil. A aprovação dessa matéria na Comis-
Legislativo, neste caso, no meu entendimento, rejeitar são de Relações Exteriores, onde se d~iu o meri-
ou aprovar. to, só não foi por unanimidade porque houv,e apenas

Por isso, Sr. Presidente, creio que a retirada um voto contra, o da Deputada Joana Dare, do PT..
seja completamente inútil, já que esta matéria é de Todos os Jdemais membras d~ Comissão - aliás,
suma importância e a sua tramitação já demorou de- nesse dia a presença física foi 'muito gratide - vota-
masiadamente na Comissão de Relações Exteriores. ram pela aprovação desses dois·acordos.

Portanto, voto contra a retirada, Sr. Presidente. Como Presidente da Corrlissão de' Relações
O SR. INOCINCIO OUVEIRA (PFL - PE. Exteriore81 quero dar o depoimento de q~e esse pr0.-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também jeto foi exaustivamente debatido, inclusive essa
voto contrário, mas quero contestar o nobre Deputa- questão da emigração, tanto na ·França como nó
do Nilson Gibson, que se esqueceu de ler a parte Brasil, com as ~u.toridades do Ministério da Justiça e
final desse art. 42• da Polícia Federal. Quero dar conhecinlento ao Pie-

S. ex&. leu a parte inicial: nário que os ;doi$ processos foram exaustivamente
Art. 4ll Com esse objetivo, cada parte deba~idos, no ~lHnérito, na Comissão de Relações

contratante cooperará na identificação, na Extenores. . . ..
interpelação, no reconhecimento e no reen- O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, .
caminhamento dos imigrantes ilegais, prov~ peço a palavra pela;ordem.
nientes de seu território, •.• O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
.. V.ex&. a palavra.

Mas continua, Sr. Presidente: O SR. MARCONI PERILLO (P,S~ - 00. Sem
••• observando-se o disposto nas res- revisão do orador.) - Sr. Presidente; o PSDB vota

pectivas legislações nacionais. -não- ao requerimento. .

Ora, Sr. Presidente, se respeita a legislação de A~ SlMARA ELLERY (~~MDB- BA.
cada país, então não há qualquer ilegalidade. Se pa- ~m revlS80 da oradora.) - Sr; P~idente, também
rasse ar, sim, ,rpas aqui há: -..• observando-se o dis- votamos contra a retirada. .
posto nas respectivas legislações nacionais-o A SRA. JOANA DARC(B~ - MG~ Sem

Portanto, o Partido da Frente Liberal é contrá- revisão da oradora.) - Sr. Pres;~ente, encaminha-
ria à retirada desse projeto da pauta, para que pos- mos favoravelmente ao requeri~oto.

sarnas votar a matéria nesta tarde. Trata-se de acor- A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB.- AJ. Sem
do intemacior1Al importante. Desejamos que cada revisão da oradora.) - Sr. Pres~te, ql,l8r:o lembrar
vez mais se prossiga nesses acoÍ'dos em benefício que o art. 84 da Constituição disPPe: .
do nosso Pars. Art. 84. Compete: privativamente ao

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a Presidente da República':
palavra pela ordem. ...•.•.•••...•.............•..•.••...•.•.••••.•.••••- .••••.•.•

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem VIII - 'és!...:";"r tratad0.8, convenções e
V. ex'l. a palavrà. atos intemaciona. ). sujeitoS a referendo do

O SR. BENITO ,GAMA (PFJ- - BA. sem revi- Congresso Nacional.
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Já que não podemos fazer n'1odificações, enca-
tados, como Presidente· da Comissão de Relações ,!"inhamos contra a retirada.
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o SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votamos favoravel
mente ao requerimento, para que seja retirado.

. Gostaria de lembrar somente" - veja V. EX-,
que conhece bem a matéria - que a extradição, no
nosso Direito, depende do Judiciário. No acordo que
está firmado, no art. 42, há conflito de entendimento,
tanto no Direito francês como no brasileiro.

Seria bom adiar. Faço este apelo a todos no
sentido de adiarmos a discussão desta matéria.

A SRA. JOANA DARe (BIocoIPT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, segundo o lí
der do Governo, a matéria não pode ser alterada.

Entretanto, recebi telefonema de Patrick Nicolo
so, representante do Governo francês - estou com o
número de seus dois telefones aqui -, comprometen
do-se a, juntamente com o ltamaraty, encontrar uma
forma de suprimir o § 2!1 do art. 42• Ele fez esse com
promisso há pouco, antes de eu vir para o plenário.

Não é tão impossível, quando dois países que
rem chegar a um acordo, obter-se votação favorável
num projeto que também é de interesse da Oposi
ção, uma vez que se trata de questão de segurança
pública.

Peço a V.E~ compreensão no sentido de que,
aprovado o requerimento, tire de pauta a votação
deste projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar. O Plenário vai decidir.

Quem estiver de acordo com o requerimento
permaneça como se acha. (Pausa.)

.Rejeitado.
O SR. JOSÉ GENOrNO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ex!- a palavra.
. O SR. JOSÉ GENOrNO (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verifica
ção de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifi
cação concedida.
. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ GENOrNO (BlocoIPT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verifica
ção de quorum e já em seguida encaminho a nossa
posição.

Quero deixar bem claro que um dos pontos
mais delicados hoje na relação entre os países é
exatamente o problema da imigração - problema de
licadíssimo. A opinião pública internacional, a opi
nião pública democrática, tem feito críticas profunda
mente duras à lei que dispõe sobre imigrantes na
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França, lei discriminatória, que não faz jus à história
democrática do povo francês. O princípio de.igualda
de, liberdade e fraternidade está sendo contrariado,
e a opinião pública francesa tem-se manifestado
contra essa lei, qualificada como de natureza racista
e discriminatória.

Por isso, Sr. Presidente, nós, democratas, de
fendemos o prillCípio - neste mundo dito globalizado
em relações - de que se levem em conta os índices
de globalização também no plano dos direitos.

Este é o problema cha~, e é por isso que es
tamos pedindo verificação de quorum. Vamos enca
minhar o voto ·sim·, e declaramos que o Partido dos
Trabalhadores está em obstrução. O Bloco está em
obst~ão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
está em', obstrução, embora, se votasse, votaria
~~. .

Srs. Deputados, venham a plenário. Vamos ter
votação nominal em face do pedido de verificação
de quorum. .

O SR.iNOC~NelO OUVEIRA - Sr. P~sidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex~ a pa~avr~.

O SR. INoe~Nc,IO OUVEIRA (PFL r.- PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presi~nte, o P.artido
da Frente Liberal encaminha o voto ·não·.

O SR. IM~ReONI PERILLO .(PSOB .,.. GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB
recomenda o voto ·não·.

A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto ~nãoN é' solicita aos Srs. Deputados
que venham ao plenário.

A, SRA. ~LCIONE.ATHAVDE(PPB -RJ. Sem
revisão da or~dorai) - Sr. Presidente, o PPB reco
menda ,o voto ·não· e' solicita aos Srs. Deputados
que venham aQ,plenáriQ.'.

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador;),- Sr. Presidente, a Liderança!do Go
verno recomenda o voto ·não· e, mais uma vez, res
salta o àrguinento .usàdo pela eminente Líder do
PPB, Deputada Alcione Athaycfe; ou seja, de' que a
Constituição é clara:. trata-se de referendar os atos
do exeCutivo, isto é, cabe ào fader Legislativo refe
rendar ou rejeitar os aOordos bilaterais do Brasil.
Conseqüentemente, esta 'Ca~ não tem poder para
modiflCá-Ios. Portanto, votamos ·não·.

O SR. INOe~NeIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal vota ·nãó· e I apela para que os



O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, fiSDB -não-o

O SR. JOSÉ GENOrNO (BloeóIPT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidel)te, o Bloco de
Oposição declara-se em obstrução.;

O SR. VALDEMAR cosTA" NETO (PL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presiqénte, o PL, para
avaliar-melhor o assunto, entra em obstrução também

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora) "7 Sr. Presidente, a Liderança
do PMDB pede aos Srs. Deputados que venham ao
plenário, pois estamos em processo de votação no
minal. Pedimos aos funcionários dos gabinetes que
avisem aos Deputados que estão fora da Cámara
dos Deputados.

O PMDB vota -não-.
A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem

revisão da oradora.) -- Sr. Presidente, o Partido Pro
gressista Brasileiro ericaminha o voto -não- e solicita
.aos ·Srs. Deputados que venham ao plenário, pois
estamos em ptar:'0 processo de votação nominal.

.O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - A Uderança do Governo recomenda
ovoto -não-.

O SR." NILSO" GIBSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para solicitar uma deci
são administnltiva de V. Ex:!

O SR:'PRESIDENTE '(Michel Temer) - Tem
V.•ExA'Oa paJaVra.

/ O SR. tiLsoN GIBSON (PSB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr~Piesidente, disse várias vezes aqui, na
tarde de hoje; quando os companheiros vinham re
gistrar presenÇa, que estávamos ;com acordo, para
ser firmado é que todas as votações seriam· feitas
sob acordo. Portanto, sinto-me responsável por isso
e não quero> que aqueles Parlamentares que não
exercitaram o seu direito de voto sejam prejudicados
administrativamente, por culpa deste modesto e hu
milde Parlamentar. Informei a eles que haveria acor-
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seus Parlamentares venham ao plenário, a fim de Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
votannos esta imp'ortante matéria, cadas queiram registrar seus· códigos de votação.

O. SR. ·NILSON·GIBSON - Sr. Presidente, Quéiram selecionar os seus votos. Queiram ~cionar
peço a palàvra pela ordem. o botão preto do painel até que as luzes do posto se

O SR. PRES1DÉNTE (Michel Temer) - Tem V. apaguem. Quem não o fez queira fazê-lo ilOS postos
EX- a palavra. avulsos.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi- A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. ~residente,

são do orador.) -Nobre Deputado Luís Eduardo, ~o a palavra pela ordem.
realmente, a Casa não tem competência para modifi- ) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
êar esses tratados. Porém, através de uma indica- ExA a palavra.
ção, pode-se negociar e resolver a matéria. A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.

O SR. JOSÉ GENOrMO - Sr. Presidente, peço Sém revisão da oradora) - Sr. Presidente, PMDB
-não-oa palavra pela ordem.

O SR. PAESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. JOSÉ GENOrNO (Bloco/PT-SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, mesmo reco
nhecendo o argumento de natureza regimental do
PPB, entendo que o Governo brasileiro, tendo como
Presidente do País pessoa do porte e da história de
Fernando Henrique Cardoso, não poderia assinar
esse convênio, incluindo a lei dos imigrantes.

Chamo a atenção da Casa para o problema de
que a lei que dispõe sobre imigrantes na França é
grave, gravíssima, na relação entre Estados demo
cráticos. Deixamos bem claro que não queremos
criar questiúnculas: trata-se do nosso protesto em
relação a uma lei que discrimina brasileiros, discrimi
na os estrangeiros. É uma lei que in~rumentaliza

posições racistas daquele país, que tanto gritou pela
liberdade.

Portanto, entendam o nosso protesto. Por isso
queremos adiar esta votação. É claro que voto -sim-,
mas o Bloco está em obstrução.
" O SR~ PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

votar.
Os Srs. Deputados que estejam na Casa com

pareçam ao plenário. Precisamos do quorum de
257 presenças para a votação.

O SR. JOSÉ GENO(NO - Sr. Presidente, peço
a palâvra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V~ Exa. a palàvra.

O S~. JOSÉ GENÓrNO (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) .- Sr. Presidente, inclusive gosta
ria de lembrar à Casa que o Partido Socialista Francês
ganhou a última eleição na França por ter como um
dos itens da sua plataforma a revogação dessa lei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, tomem seus assentos, a fim de ter início
a votação pelo sistema eletrônico.
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do sobre a Ordem do Dia e que os Parlamentares
podiam se deslocar, para tratar de assuntos que ti
vessem nos Ministérios e nos Tribunais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Levarei
em conta o mea-culpa de V. Ex!-, Deputado Nilson
Gibson.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!- a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não".

A SRA. JOANA DARC (Bloco - PT - MG.
Sem revisão da orauora.) - Sr. Presidente, o Bloco
de Oposição está em obstrução.

O SR. Lufs EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - A Liderança do Governo recomenda
o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem '
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

A SRA. SIMARA ElLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - O Bloco de Oposição encon
tra-se em obstrução, Sr. Presidente.

O SR. CIPRIANO CORREIA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!- a palavra.

O SR. CIPRIANO CORREIA (PSDB - RN.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Cipriano Correia vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!- a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente liberal recomenda o voto "não" e faz um
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ao
plenário, para que possamos obter quorum e decidir
esta importante matéria.

O PFL recomenda o voto "não" à retirada desse
projeto.

A SRA. JOANA DARC (BlocolPT - MG. Sem
revisão da oradora.) - O Bloco de Oposição se en
contra em obstrução, Sr. Presidente.

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocolPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - O PMDB vota "não".

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB -AJ. Sem
revisão da oradora.) - O PPB vota ·não· ,e~ 808
seus Dep,utados que venham ao plenário•.

O SR. Lufs EDUARDO (PFL -'BA. sem revi
são do orador.) - A Liderança do Governo rec0men-
da o voto ·não·. '

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presldente,
peço a palavra pela ordem.

O'·,~R. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Tem
V. EX- a palavra. '

O' SR. INÁCIO ARRUDA (BIocoIPCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já tendo v0
tado na hora em que o BIoéo anunciou a obstruçAo,
quero confirmar o meu voto ·sim· e dizer mais uma vez
que o SIoco de Oposição está em obstruçAo.

O. SR. PAULO BORNHAUSEN - Sr. Presidente,
"peço a palavra pela ordem. ,

O ,SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.' .

O SR. PAULO BORNHAUSEN (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela ar
d~m. Gostaria de retificar o voto ·sim·' para ·010".

A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex! a palavra.

A SRA. SIMARA ELl.ERY, (BIocoIPMOB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. p'residente, 'a lide
rança do PMDB continua solicitandO aos Srs. Depu
tados que venham ao plenário e, ao mesmo tempo,
pede aos gabinetes que entrem em contato com OI
Deputados, caso estejam no Ministério.

O PMDB vota "não·. . ,

O SR. LUIS EDUARDO (PFL - BÁ. Sem reVi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto ·não".

A SRA. JOANA DARC (BIocoIPT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição encontra-se em obstrução.

A SR~. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) -. Sr. Presidente, o Partido
Progressista Brasileiro recomenda ovoto ,"não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - 00. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ·não".

O SR. INOCaNCIO OUVEIRA (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Prestdente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto ·não· e, ao mes
mo tempo, apela para os Srs. Deputados que ve
nham ao plenário votar este requerimento e conti
nuarmos a Ordem do Dia.

O PFL recomenda o voto ·não".
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o SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota
-não-.

A SRA. JOANA DARC (BIocoIPT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco continua
em obstrução.

O Bloco de Oposição encontra-se em obstrução.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco está em
obstrução.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMOB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMOB
vota -não-.

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presiden~e, o PSOB enca
minha avoto MnãoM.

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMOB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMOB
vota -nãoM

•

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido
Progressista Brasileiro recomenda o voto MnãoM• ,

O SR. PAULO ROCHA (BlocoIPT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto MnãoM.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMOB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMOB
vota MnãoM.

O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

A SRA. ALClONE ATHAYDE (PPB - AJ. Sem
revisão da oradora) - Sr. Presidente, o PPB vota MnãoM.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que venham ao plenário.

A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExS a palavra.

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMOB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota MnãoM•

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
'revisão da oràdóra.) - Sr. Presidente, o PPB reco
menda o voto MnãoM•

O SR. Luís EDUARDO (PFl - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do
Governo recomenda o voto MnãoM.

O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente,·o Bloco de
QP.9siÇão está em obstrução. .

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMOB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto MnãoM. .

O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstrução.

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
MnãoM.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PPB vota
MnãoM.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE;
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFl
recomenda o voto MnãoM.

A SRA. SlMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) \' S.r. Presidente, o PMOB
vota MnãoM.

O SR. DUILlO PISAN~SCHI '(PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Brasileiro encaminha o voto MnãoM.

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMOB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMOB
vota MnãoM.

O S~. MARCO~I PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Pres'idente, o PSDB
recomenda o voto MnaOM.

O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição está em obstruçãp.

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMOB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMOB
recomenda o voto MnãoM. '

O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. presidente,
peço a palavra pela orde~.

O SR. PRESIDENT;E (Michel'Temer) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - 'Sr. Presidente, votei MsimM,
ma,s meu voto é MnãoM.

A SR. Luís EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. Luís EDUARDO (PFl - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do Go
verno recomenda o voto MnãoM.
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o SR. PAULO ROCHA (BlocoIPT - PA:'~ '::'1't

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição. está em obstrução.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PPB vota
-não-.

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto -não-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
SIS. Deputados, embora o painel já mostre um quorum
sQ1ificativo, o fato é que, se a Oposição votasS9, se
duramente teóamos cpx\KR suOOente paradeileração.

A ausência no painel do nome de vários Depu
tados não significa que não haja presença na Casa.
No entanto, como está sendo impossível atingirmos
o quorum necessário em face da obstrução, encerra
rei a Ordem do Dia e darei prosseguimento à sessão.

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre-

sidência vai anunciar o resultado:
VOTARAM:
Sim: 16
Não: 158
Abstenções: 1
Total: 181
Não houve quorum. Fica, portanto, adiada a

votação do Requerimento de retirada do Projeto de
Decreto Legislativo nll 513191; e do restante da pau
ta (Projeto de Decreto Legislativo n9 514191; e Projetos
de Lei n!ls 1.813-AI91 e 2.855-EI92).

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - BIocoIPMDB - Não;
Francisco Rodrigues - PTB - Não;'
Luís Barbosa - PPB - Não;
Salomão Cruz - PSDB - Não.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Não;
Eraldo Trindade - PPB - Abstenção;
Murilo Pinheiro - PFL - Não;
Sérgio Bareellos - PFL - Não;
Valdel"lor Guedes - PPB - Não.

Pará

Asdrubal Bentes - BlocolPMDB - Não;
Benedito Guimarães - PPB - Não;
Gerson Peres - PPB - Não;
José Priante - Bloco/PMDB - Não;
Raimundo Santos - PFL - Não.
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Acre

Carlos Airton - PPB - Não;
Célia Mendes - PPB - Não;
Osmir Lima - PFL - Não;
Zila Bezerra - PFL - Não.

Tocantins

Antônio Jorge - PFL - Não;
Darci Coelho - PFL - Não;
Freire Júnior - BlocolPMDB - Não;
Osvaldo Reis - PPB - Não;
Udson Bandeira - BlocolPMDB - Não.

Maranhão

Albérico'Filho - BlocolPMDB - Não;
Costa Ferreira.:- PFl- Não;
Davi Alves Silva - PPB - Não;
Magno Bacelar - PFL - Não;
Roberto Rocha - PSDB - Não;
Sarney Filho - PF~ - Não.

CeaÍ'á

Aécio de Borba -I.PPB - Não;
Edson Silva.:- PSDB .... Não;
Inácio Arruda - BlocoIPCdoB - Sim;
José Pimentel-'BlocolPT - Sim;
Leônidas Cristino - PPS - Abstenção;
Paes de'Andrade - BlocoIPMDB - Não;
Pimentel Gomes - PSDB - Sim;
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não.

Plaur

Alberto Silva - BlocolPMOB - Não;
Ari Magalhães - ppij - Não;
B. Sá - PSDB - Não;
Ciro Nogueira - PFL1_ Não;
Felipe Mendes - PPB - Não;
Heráclito Fortes - PFL - Não~
João Henriqué - BlocoIPMDB.- Não;
Mussa Demas - PFL:" Não; ..
Paes Landim - PFL -:.Não.

RiQ Graoo,~ Norte

Augusto Viveiros - PFl- Não;
Cipriano Correia - PSDB - Sim;
Henrique Eduardo AlVes - BlocoIPMDB - Não.

,
Para~

Adauto Pereirà - PFL ":'" Não;
Anna~o Abílio - BlocolPMDB - Não;
Efraim Morais ..... PFl-.Não;
Enivardo Ribe,ro - PPB.'- Não;
Ivandro Cunh~ '~ima - BlocoIPMDB - Não;
Roberto Paulino -;- BIocoIPMDB - Não.
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Pernambuco

Gonzaga Patriota - PSB - Abstehção;
Inocêncio,qJiveira - PFL - Não;
Nilson Gibson - PPB - Não;
Pedro Correa - PPB - Não;
Roberto Fontes - PFL - Não·
Salatiel Carvalho - PPB - Não·, '
Severino Cavalcanti - PPB - Não;
Wolney Queiroz - BlocolPDT - Sim.

Alagoas

Augusto Farias - PFL - Não;
Benedito de Lira - PFl- Não;
Ceci Cunha - PSDB - Não;
Fernando Torres - PSDB - Não;
José Thomaz Nooo - PSDB - Não·
Luiz Dantas - BlocoIPSD - Não; ,
Moacyr Andrade - PPB - Não.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não;
Carlos Magno - PFL - Não;
José Teles - PPB - Não;
Pedro Valadares - PSB - Abstenção.

Bahia

Aroldo Cedraz - PFl- Não;
Benito Gama - PFL - Não;
Cláudio Cajado - PFL - Não;
Félix Mendonça - PTB - Não;
Jaime Fernandes - PFL - Não·
Jairo Azi - PFL - Não; ,
Jairo Carneiro - PFL - Não;
João Almeida - PSDB - Não;
João Carlos Bacelar - PFL - Não;
Jonival Lucas - PFL - Não;
Leur Lornanto - PFL - Não·
Luís Eduardo - PFL - Não;'
LuiZ Braga - PFL - Não;
Luiz Moreira - PFL - Não;
Manoel Castro - PFL - Não;
Prisco Viana - PPB - Não;
Sirnara Ellery - BIocoIPMDB - Não;
Ursicino-Queiroz - PFL - Não.

Minas Gerais

Antônio do Valle - BlocoIPMDB - Não;
Aracely de Paula - PFL - Não;
Carlos Melles - PFL - Não;
Eliseu Resende - PFL - Não;
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Não;
Jaime Martins - PFL - Não;
Maria Elvira - BlocolPMDB - Não;

Nárcio Rodrigues - PSDB - Não
Octávio Elísio,::" 'PSDB - Não;
Odelmo Leão - PPB - Não;
Osmânio Pereira - PSDB - Não;
Paulo Delgado - BlocolPT - Sim;
Philernon Rodrigues - PTB - Não;
Raul Belém - PFL - Não;
Romel Aní~io - PPB - Não;
~raiva Felipe - Bloco/PMDB - Não;
SUas Brasileiro - BlocolPMDB - Não;
Wagner do Nascimento - PPB - Não;
Zsire Rezende - BlocolPMD,B - Não.

Espirito santo

Roberto Valadão - BlocoIPMDB - Não.

Rio de J~eiro

Alci9ne Athayde - PPB ;.. Não;
Alexandre Santos - PSOB - Não;
Candinho Mattos - PSDB - Não;
Carlos Alberto Campista -- PFL"- Não;
EU/jco Miranda - PPB - N~o;

Fernando Gonçalves - PTB - Não;
Jair Bolsonaro -;- PPB - Não;
João Mendes - PPB - Não;
José Carlps Lacerda - PSDB - Não;
Uma Netto - PFL - Não;
Noel~ On~eira - BlocolPMDB - Sim;
Osmar Leit~o - pPB - Não;
Paulo F!3ij6 ~ PSDB - Não;
Ronaldo Cé~r Coelho - PSDB - Não;
Ronaldo Sa.ntos- PSDB - Não;
Simão Sessim - PPB - Não.

São Paulo

Aloysio Nunes Ferreira - PSDB - Não;
Arnaldo Madeira - PSOB - Não·
Celso RUl~~omanno - Pr:'B .--:.Não;
Cunha Lirna - PPB - Não; .
Duilio Pisaneschi - PTS - Siin;
Edinho Araújo - BlocolPMDB - Não;
Franco Montoro - PSDB - Não;
Hélio Bicudo - BlocoIPT -,. .sim;
Ivan Valente - BlocoIPT - Sim·.. ,
Jair Meneguelli - BlocoIPJ, - Si",;
José Augusto - PPS - Sim;
José Genoíno - BlocoIPT - Sim·,I • ,

Koyu lha - 'PSOB - Não;
Marcos Viníc;i~s de Campos _ PFL - Não;
Marquinho Chedid - BlocoIPSD - Não·. ,
Michel Temer - Bloci:>lPMDB - Abstenção (Art.

17, § 1º do RICO);

Salvador Zimbaldi - PSDB - Não;
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SíMo Torres - PSDB - Não;

Tuga Angerami - PSDB - Não;

Valdemar Costa Neto - PL--" Abstenção;

Vicente Cascione - PTB - Abstenção.

Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB - Nã9;

Pedro Henry - PSDB - Não;

Rogério Silva - PFl- Não;

Tetê Bezerra - Bioco/PMDB - Não.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS - Sim;
Benedito Domingos - PPB - Não;
Osório Adriano - PFl- Não.

Goiás

lídia Quinan - BlocolPMDB - Não;
Marconi Perillo - PSDB - Sim;
Pedro Canedo - Pl- Não.

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - PSDB - Não;
Marisa Serrano - PSDB - Não.

Paraná

Abelardo lupion - PFl- Não;
Femando Ribas Carli - PPB - Não;
Flávio Ams - PSDB - Não;
Maurício Requião - Bloco/PMOB - Sim;
Padre Roque - Bloco/PT - Não;
Ricardo Gomyde - BlocoIPCdoB - Sim.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco/PMDB - Não;

Edison Andrino - BlocolPMDB - Não;
José Carlos Vieira - PFl- Não;
Mário Cavallazzi - PPB - Não;
Paulo Bauer - PFl- Não;
Paulo Bornhausen - PFl- Sim;
Valdir Colatto - BlocolPMOB - Não.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Não;

Adylson Motta - PPB - Não;
Oarcísio Perondi - BlocolPMOB - Não;
Fetter Júnior - PPB - Não;
Jarbas lima - PPB - Não;
Nelson Harter - BlocolPMOB - Não;
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Não..
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Apresentação de Proposições.

Os Srs. Dep~tados que tenham proposições a
apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SE
NHORES:

ANTONIO JORGE - Projeto de lei que regula o
disposto nos arts. 206 e208 da Constituição Federal
e o pagamento:de mensalidades em escolas públicas
de nível superior.

CUNHA L1Mt'\ - Requeri!'11ento de informações
ao Ministério da Saúde sobre destinação de recur
sos do Orçamento Geral da União para conclusão do
Hosp;taI Geral de Carapicuíba, Estado de São Paulo.

MAX ROSENMANN - Projeto de leJ que altera
o art. '31 da lei n2 8.212, de 1991, para ~esponsabili

zar o contratante de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra pelo recolhimen~o das con
tribuições previdenciárias e dá outras prCi>vidências.

Requerimento de informações ao Ministério
dos Transportes sobre empreiteiras contratadas para
obras em rodovias federais.

FETIER 'JÚNIOR - Indicação ao Po~~r Execu
tivo de alteração da designação de Carteira,Nacional
de Habilitação para Carteira Nacional de Motorista.

WILSON BRAGA .... Indicação ao Poder Executivo
de urgenteimplà~o de programa racion~ de per
furação de poços tubutares na região Nordeste.

JARBAS LIMA - Projeto de lei que alte~ao § 32

do art. 155 do Oecreto-lei nº 2.848, de 1940 - 'Código
Penal Brasiléiro.

AUGUSTO NARDES - Projeto de lei que facul
ta aos escritórios de contabilidade a opção pelo Sim
ples, previsto na lei nº 9.317, de 1996.

Projeto de '!ai que faculta aos laborató~os de
análises clínicas a opção pelo Simples, previsto na
lei n2 9.317, de 1,996., .

'Projet<{de I~ que faculta aos publicitários a op
ção ~Io Simples, previsto na lei n2 9.317, de 1996.

Projeto de'.Jej ,qu~ faculta aos' representantes
comerciais a Iopção pelo simples, previsto na Lei
011 9.317, d~ 1996.\·

Projeto 'de lei que fapulta aos hospitais a op
ção pelo Simples, previsto na lei 0º9.317, de
1996. '

Projeto de lei que facúlta às empresas de cons
trução civil a opção pelo Simples, previsto na lei
n2 9.317, Qe 1996.\

JOSÉ PIMENTEL E ,WAlTER PINHEIRO 
Requerimento de informações ao Ministério das Co
municações sobre as necessidades da universaliza
ção dos serviços de telecomunicações no Brasil e
em especial na região Nordeste.
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ABELARDO LUPION - Indicação ao Poder
Executivo de envio de projeto de' lei criador do Con-
selho F~ral'de'Massoterapia. .

PAULO FEIJÓ :- Projeto de lei complementar
que dispõe sobre áestabilidade provisória no empre
go para Vereadores e dá outras providências.

VALDENOR GUEDES - Projeto de lei que m0

difica o art. 53 da Lei nl! 6.515, de 19n.
Requerimento de informações ao Ministério da

Administração e Reforma do Estado sobre a movi
mentação de pessoal através de redistribuição dos
servidores do ex-Território do Amapá.

GONZAGA PATRIOTA -Indicação ao Poder
Executivo de adoção de providências para paga
mento de dívidas pecuniárias de salários e gratifica
ções de integrantes da Polícia Rodoviária Federal.

LEONIDAS CRISTINO - Requerimento de in
formações ao Ministério do Planejamento e Orça
mento sobre o andamento dos projetos constantes
do Programa Brasil em Ação, de responsabilidade
do órgão.

Requerimento de informações ao Ministério do
Trabalho sobre o andamento dos projetos constan
tes do Programa Brasil em Ação, de responsabilida
de do órgão.

Requerimento de informações ao Ministério da
Educação e do Desporto sobre o andamento dos
projetos constantes do PrQgrama Brasil em Ação, de
responsabilidade do órgão.

Requerimento de informações ao Ministério da
Administração Federal sobre o andamento dos pro
jetos constantes do Programa Brasil em Ação, de
responsabilidade do órgão.

Requerimento de informações ao Ministério da
Saúde sobre o andamento dos projetos constantes
do Programa Brasil em Ação, de responsabilidade
do órgão.

Requerimento de informações ao Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo sobre o anda
mento dos projetos constantes do Programa Brasil
em Ação, de responsabilidade do órgão.

Requerimento de informações ao Ministério do
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Le
gai sobre o andamento. dos projetos constantes do
Programa Brasil em AÇão, de responsabilidade do
órgãO'.

Requerimento de informações ao Ministério
dos Transportes sobre o andamento dos projetos
constantes do Programa Brasil em Ação, de respon
sabilidade do órgão.

Requerimento de informações ao Ministério de
Minas e Eneraia sobl"P. o andamento dos projetos

constantes do Programa Brasil em Ação, de respon
sabjlidadedo órgão.

Requerimento de informações ao Ministério
dos Transportes sobre o Programa de Recuperação
da Malha Rodoviária em 120 dias, lal'lçado pela
Presidência da República.

JOSÉ AUGUSTO - Requerimento de informações
aq Ministério das Comunicações sobre emissoras de
rádio na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.

LUCIANO ZICA - Requerimento de informações
aQ Ministério da Saúde sobre política de imunização.

MARIA ELVIRA - Projeto de lei que dispõe so
bre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora
da mama pela rede de unidades integrantes do Sis
tema Único de Saúde - SUS - nos casos de mutilação
decorrentes de tratamento cJe-câncer. '

ARNALDO FARIA DE SÁ - Projeto de lei que
dá nova redação ao parágrafo únipo do art. 30 e inci
so 11I do art. 31 da Lei nº 5.700, de 1971, que dispõe
sobre a forma de apresentaÇão dos Símbolos Nacionais,
e dá OUtras providências.

Projeto de lei que dispõe sobre os exames ne
cessários á obtenção da Carteira Nacional de Habili
tação e dá outras providências.

Requerimento de informações ao Ministério
das Relações Exteriores sobre arrecadação e desti
nação de recursos pelos serviços consulares brasi
leiros no exterior.

BARBOSA NETO E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que inclui o cerrado na rela
ção dos biomas considerados patrimônio nacional,
modificando~o § ,4º do art. 225.

L1DIA aUINAN - Requerimento ao Presidente
da.Câmara dos' Deputados de inserção nos Anais da
Casa de voto de regozijo pelo aniversário de Goiâ
nia: Capital ,do Estâdo' de Goiás, com cumprimentos
à população goianiense.

IVAN VALENTE - Requerimento de informaçõ
es ao Ministério da Aeronáutica sobre empresas em
operação f10 Brasil na condição de fretamento.
, ,ADYLSON MOTTA - Projeto de lei que proíbe
o porte de arma de fogo e a condução de preso com
escolta armada 'em vôo comercial regular.

MARISA SERRANO - Indicação ao Ministério
da Educação'e do Desporto de aijeração do Qecreto
Lei nl! 2.306:00 1997, relativa aos Conselhos Fàderais
de Medicina, Odontologia e Psicologia,.

WALTEFI PINHEIRO E OUTROS - Projeto de lei
que acrescentâ parágrafo aoart. 20 da Lei nl! 8.036, de
1990, que dispÕe sobre o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço'e dá outras;providências.
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VANESSA FElIPPE INOC~NCIO.OLIVEI
RA - Requerimento ao Presidente da Câmara
dos Deputados de realização de sessão solene,
dia 30 de outubro, em homenagem aos 480 anos
do início por Martinho Lutero do Protestantismo
no mundo.

PAULO DELGADO - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado sobre a situação funcional dos
Agentes de Higiene e segurança do Trabalho.

NOEL DE OLIVEIRA - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de· inserção nos
Anais da Casa de voto de pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Fernando Bruno.

PROJETO DE LEI NS! 3.759, DE 1997
(Do Sr. Antonio Jorge)

Regula o disposto 1108 arts. 206 e 208
da CF e o pagamento de mensalidades em
escolas públicas de nível superior.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A matrícula de alunos em estabeleci

mento de ensino superior público, por aprovação em
concurso vestibular ou transferência, fica condiciona
da ao seu registro como contribuinte na Secretaria
da Receita Federal- SRF, que lhe fornecerá docu
mento próprio para concretizá-Ia.

Art. 22 O pagamento dos estudos será pro
porcionai aos rendimentos do aluno ou de seus
pais ou responsáveis, declarados no Imposto de
Renda, reverterá em benefício do estabelecimento
em que estiver o aluno matriculado e será feita
pela SRF nos termos de Decreto que regulamentará
esta lei, sendo vedada sua aplicação em pagamento
de pessoal.

Art. 3l! Na hipótese de estudante carente ou pro
veniente de família sem condições de custear seus es
tudos, a cobrança será feita quando as declarações de
IR revelarem a existência de rendimentos.

Art. 42 Ficam isentos dos pagamentos os alunos
matriculados regularmente em cursos de Pedagogia.

Parágrafo Único - Estarão isentos, também, os
candidatos aprovados em concurso vestibular reali
zado até a data da publicação da presente lei.

Art. &l Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

, Nenhuma providência foi tomada para corrigir a
mais grave distorção existente no ensino brasileiro, no
de nível superior em particular, a gratuidade indiscrimi
nada que, sabem todos, beneficia os mais favorecidos .

pela fortuna. São os que estudam em escolas parti
culares de 12 e 2º graus, geralmente de boa qualida
de, e cursam as escolas de nível superior .públicas
que são, em boa parte melhores que a maioria das
escolas particulares e, além disso recebem vários
outros benefícios do mesmo poder público: recursos
especiais do CNPq e Finep, por exemplo.

Quanto aos oriundos de famílias desfavoreci
das ~Ia sorte, resta-lhes outro caminho: estudar
nas e~plas públicas de 1º e 2º graus e trabalharem
para custear seus estudos em escola particular de
nível sú~rior.

Por isso, o lAEC gasta hoje cerca de 65% de seus
recursos orçamentários no custeio de suas universida
des federais e escolas superiores, que tem apenas uns
25% dos alunos desse nível, possuem as mais altas re
laçõeS de proteSsor e de servidor por aluno gastam mais
de 90% de seus recursos em pessoal.

À isenção'estabelecida no caput do art. 42, tem
o propósito de estimular a carreira de magistério de
12 e 2º graus, hoje reduzida à expressão mínima e
inteiramente sem estímulo e desassistida pelo Poder
Público. Apesar disso, é dela que depende a forma
ção intelectual, cultural, e moral dos jovens.

Isto posto, levamos aos nossos Pares a pre
sente propositura ensejando uma acolhida a altura
de sua importância.

Bastam essas infonnaçães para justificar o projeto
que estabelece um sistema de cobrança correto ao ta
xar os alunos segundo suas disponibilidades financeiras.

Sala das sessões, 23 de outubro de 1997. 
Antonio Jorge, Deputado Federal.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO NS! 2.917197
(Do Sr. Cunha Lima)

Solicita informações ao Ministro de
Estado da Saúde Dr. Carlos César Silva
de Albuquerque.

Senhor Presidente:
Com' fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 11S, in:
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. E~ seja
encaminhado ao EX!Tlº Sr. Ministro de Estado da.
Saúde o seguinte pedido de informações:

a) Aprovamos no Congresso Nacional Emenda ao
Orçamento Geral da União para 199á, recursos no valor
de R$4.)OO.OOO,OO (quatro milhões e cem mil reais),
para conclusão do Hospital Geral de Carapicuíba - SP,
consignado na rubrica rfJ. 13.075.042S.3376.0nS.

b) Onde e como foram aplicados os citados.
R$4.1oo.ooo,00 (quatro milhões e cem mil reais)?
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c) Se O .recurso foi usado, de que forma foi a
aplicação?

.d) Se o recurso não foi usado, qual foi o motivo?

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997.
Deputado Cunha Uma. .

(SUPLEMENTo)
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PROJETO DE LEI N2 3.760, DE 1997
(Do Sr. Max Rosenmann)

Altera o art. 31 da Lei n2 8.212, de 24
de julho de 1991, para responsabilizar o
contratante de serviços executados me
diante cessão de mão-de-obra pelo reco
lhimento das contribuições previdenciá
rias e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 31 da Lei n2 8.212, de 24 de julho

de 1991, passa vigorar com a seguinte redação:

•Art. 31. As contribuições de que tra
tam os arts. 20 e 22, incisos I e 11, relativas à
remuneração de mão-de-obra cedida em de
corrência de contrato de prestação de servi
ços, inclusive em regime de trabalho tempo
rário, ficam sujeitas à incidência na fonte,
cabendo ao cessionário (contratante dos
serviços) da mão-de-obra colocada a sua
disposição, crédito ou pagamento da remu
neração pelos serviços prestados.

§ 12 As importâncias retidas na fonte
serão recolhidas ao Instituto Nacional do Se
guro Social - INSS, no prazo de cinco dias
úteis, contados a partir da retenção das im
portâncias devidas.

§ 2º Exclusivamente para os fins desta
lei, entende-se como cessão de mão-de
obra a colocação à disposição do contratan
te, em suas dependências ou nas de tercei
ros, de segurados que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com ativida
des normais da empresa, quaisquer que se
jam a natureza e a forma de contratação.

§ 3º Fica o cedente da mão-de-obra
obrigado a fomecer ao cessionário, até cinco
dias úteis antes da data prevista para paga
mento da remuneração dos serviços contra
tados, as informações necessárias ao cálcu
lo das contribuições que devem ser retidas
na fonte.

§ 42 Na falta de prestação das informa
ções de que trata o parágrafo anterior, o
cessionário reterá na fonte e recolherá ao
INSS, a título das contribuições a que se re
ferem os arts. 20 e 22, incisos I e 11, desta
lei, a importância equivalente a 30% (trinta
por cento) sobre 80% (oitenta por cento) do
valor da remuneração devida ao cedente da
mão-de-obra.

§ 5º Na falta de prestação das informa
ções de que trata o § 31!, ou na prestação de
informaçõ~s incorretas, o cedente da mão
de-obra é diretamente responsável por
eventuais diferenças entre o valor das contri
buições retidas pelo cessionário e o valor
das contribuições efetivamente devidas.

§ 6º A falta de recolhimento das impor
tâncias retidas na fonte sujeita o cessionário
aos encargos previstos nos arts. 34 e 35
desta lei, sem prejuízo da cobrança executi
va de que trata a Lei nl! 6.830, de 22de-se
tembro de 1980, e da aplicação do disposto
na Lei ,nº 8.866, de 11, de abril de 1994, que
"dispõe sobre o deppsitário infiel de valor
pertenceRta à Fazenda Pública e dá outras
providências·.

§ 72 ,A falta de retenção das contribui
ções a que se refere este artigo sujeita ainda
o cessionário' da 'mão-de-obra à multa de
1% (um por cento) aplicável sobre o valor da
remuneraçãoI paga ao cedente, e não o exo
nera da.:obrigação de recolher as contribui
ções devidas no prazo estabelecido.

§ 8º N'á. fálta de retenção das contri
buições, fic'a o cedente da mão-de-obra
solidariaménte ,responsável pelo paga
mento das contribuições devidas, apli
cando-se no que couber as condições
dos arts.. 12~ e 125 da Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966.

§ 92 Fica Ócessionário da mão-de
obra obrigado á fornecer ao cedente có
pia da guia de recolhimento devidamente
quitada.

§ 10.. Para os efeitos deste artigo, o ce
dente da mão-de-obra deverá elaborar fo
lhas de pagamento distintas para cada em
presa tomadora de serviço.

§. 11. As importâncias descontadas a
título de,C?ontribuição previdenciária, pelo ce
dente d~ ~ão-de-?bra, por ocasião do paga
mento da remunertlção aos empregados co
locados à'disposiç'ão do cessionário, tendo
este já feito a retenção de que trata este arti
go, CO!1stituirão receita do cedente.• .

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em con-
trário.· .
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Justificação

A presente iniciativa busca solução para: a
questão da ineficácia "CIo instrumento da responsabi
lidade solidária atribuída pela legislação à empresa
tomadora (cessionária) em relação às obrigações
previdenciárias da empresa p(~stadora de serviços
(cedente).

A responsabilidade solidária, prevista no art. 31
da Lei n2 8.212, de 24 de julhp de 1991, significa que
o cessionário responde por débitos previdenciários
do cedente em relação à mão-de-obra colocada a
sua disposição, quando esta última não cumprir com
as suas obrigações. Em que pese isso, a fiscaliza
ção da Previdência Social ressente-se da ineficácia
do instrumento da responsabilidade solidária, uma
vez que são inadequados os mecanismos de contro
le interno (sistema de débitos) e significativas as difi
culdades de sua operacionalização.

. A fiscalização tem constado alto índice de 5,0-
Oegação de contribuições nas empresas prestadoras
de serviços. Devido ao fato dessas empresas esta
rem constantemente alterando' seus endereços ou
constituindo-se em novas empresas, a cobrança dos
débitos cumpre sempre um árduo processo que, via
de regra, termina em ação judicial para protelar o
seu pagamento.

Para proteger o cessionário quanto a eventuais
obrigações não cumpridas pelo cedente da mão-de
óbIa, a Lei nº 8.212191, em seu art. 31, § 1º, admife a
retenção das importâncias relativas às contribuições
previdenciárias, parcelas patronal e dos emprega
dos. como garantia do atendimento das exigências
tegais. No entanto, uma vez não sendo compulsória
li retenção das quantias relativas às contribuições,
hada obriga a que o contrato entre as partes seja
realizado nessas condições.
, O pre~nte projeto de lei defende, portanto,
que seja atfibuída ao cessionário a responsabilidade
direta (e não solidária) pelo recolhimento das contri
buições, obrigando-a a reter as importâncias corres
pondentes, conforme prazo estabelecido. Ademais,
'obriga o cedente da mão-de-obra a fornecer toda as
informações necessárias ao cálculo das importân
cias' a serem recolhidas, relativas às contribuições
previdenciárias, parcela patronal e dos empregados.

Na hipótese de o cedente não cumprir com a
obrigação de prestar informações devidas para que
o cessionário efetue o recolhimento das referidas
contribuições, ou de prestá-Ias de forma incorreta:

1. o cessionário fará o recolhimento ao INSS
com base na aplicação de uma alíquota de 30% so-

bre 80% da remuneração devida ao cedente da
mão-de-obra; e '

2. o cedente ncará diretalTlef)~e resonsável por
eventuais diferenças entre o valor das ,contribuições
recolhidas pelo cessionário e o das efeti~amente de
vidas, conforme disposto nos arts. 20 e 22, incisos I
e 11, da Lei nl:! 8.212/91.

O projeto prevê ainda que a falta de recolhi
mentol das contribuições sujeita o cessionário aos
enca..gos (multas e juros de mora) fixados nos arts.
34;,e 35 da Lei nll 8.212191 e a não retenção das
contribuições sujeita-o à, multa de 1% $Obre o valor
da retnuneração paga ao cedente. Neste último
caso, ocedente fica solidariamente responsável
pelo pagamento das contribuições ~evidas.

Finalmente, como m;didas adicionais ao aten
dimento do objetivo persegl,Jido pelo projeto, obriga
se o ceásionário a fomecer ào cedente cópia da guia
de recolhimento devidamente quitada e o cedente a
elaborar folhas de pagamento em separado para
cada empresa tomadora de se,rviço.' .

Em faoo da írTlJortâr da da relevância da proposiçOO
para a reciJçik> em ínc:bs de sonegação das comixJições
previdenciárias, esperamos contarCom oapoio em Uustres
merrt>ros destáCasa para garantirsua~.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Max Rosenmann.

REQUeRIMENTO DE INFORMAÇÕES
" ,N2 2.918, DE 1997

(09 Sr. Max Rosenmann)

Solicita informações 80 Sr. Ministro
dos Transportes sobre empreiteiras con
t@t8das para obras em rodovias federais.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, enos àrts. 24, inçi$O V e § 2º, e 115, in
ciso I do Regimento Intemo~ solicitamos a Vossa Ex
celência seja encaminhada., ao Sr. Ministro dos
Transportes, o seguinte pedidq de informações:-- '

1. Qual a empreiteira que, oficialmente,
foi contratada pa~ p~star~ de dupli~

cação, 8mpIiação e~uração das seguintes
rodovias federais: '

- 'BR-116 - da'divisa. de SP - PR até. .
Curitiba (PR) ,

~ BR-376, - deCUlitiba (PR) até a divi
sa com. Santa Catarina

2. 6uais os vaIoIes~ poressas obras e
em(JJaÍS~foian efetuados os~

Sala das sessões, 23" ~e outubro de 1997. 
Deputado Max Rosenmann.,



INDICAÇÃO NS! 1.045, DE 1997
(Do Sr. W.ilson Braga),

Sugere a implementação, urgente,
de um Programa Racional de Perfuração
de Poços Tubular~sna Região Nordeste.

Excelentíssimo Senhor Gustavo Krause
Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Re

cu~os Hídricos e da Amazônia Legal:
,As observações mais recentes e !mais precisas

da evolução do fenômeno EI Niílo, que se manifesta
sobre <> Oceano Pacífico e que tem repércussões
sobre o clima de toda a Terra, têm permitido traçar
prognósticos sombrios sobre o regime de chuvas no. \ .
Nordest~ do Brasil, no próximo ano. As previsões
são d~ que, uma seca de dimensões 'arrasadoras
abater-se-á sobre a nossa sofrida região: agravando
ainda màis as precárias condições de pobreza que
predomina efltre o povo nordestino.

É úrge...,te, Senhor Ministro~ que medidas pre
ventivas sejam tomadas, no sentido de garantir a
vida e o patrimônio de nosso povo:

Den,re IaS medidas viáveis de se implementar ti

disponibiliQade hídrica do Nordeste, a de ,implanta
ção mais rápida e de resultados mais efetivos, com
menores custos, sem dúvida, é o aproveitamento
dos aqüíferos. subterr~neos.
., No est~do ·Proppsta para um Prográma Racio-

nal de Perfuração de Poços Tubulares na- Região
Nordeste", o qual tomo a liberdade de encaminhar a
V. Ex.ª, 'os geól~gos Albert Mente, Benjami~ ~. M.
Vasconcelos Néto, Júlio César Arantes Perroni, Luiz
Guidorzi e Jacinto' ·Constanzo Júnior demonstram
com clareza il disponibilidade de águas 'subterrâ
neas na regiãd' Nordeste e a viabilidade técnica e
econômica de que.um programa de grande aléànce,
de aproveitamento dessas águas, seja implementado.

O estudo mostra Çlue pode-se extrair, 'sem
• ~. ' . - '. I _\ .>

grandes dificuldades, um~ vazão média dá ordem de
945 metros cúbicos por segundo, dos aqüíferos'sub
terrâneos nOltlestinos. 'Istq é quase a metàde da va
zão regularizada'"do no ~ão Francisco a jusante qe
Sobradinho, do qual' ~e pretende transpor, para o
semi-árido, algo em torno de 60 metros cúbicos por
segundo, com toda a polêmica envolvida.

Os geólogos identificaram a possibilidade de
perfuração de cerca de 3.6QO poços, os quais bene-
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INDICAÇÃO N21.044, DE 1997 Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder E)(f'Jo-

Propõe alterar ~ designação dá cutivo a Indica~o em anexo" que:propãe alterar a
"Carteira Nacional de t:'abilitação" para designação da "Carteira Nacional de Habilitação·.
"Carteira Nacional de Motorista". Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. -

Deputado Fetter Júnior.
Exmº Sr. Ministro da Justiça,
O novo Código de Trânsito Brasileiro estabele

ce em seu art. 142, que "O reconhecimento de habi
litação obtida em outro país está subordinado às
condições estabelecidas em convenções e acordos
internacionais e às normas do Contran".

Se o Brasil, para essa questão, está submetido
aos acordos internacionais, também outros países,
por sua vez o estão.

Ocorre que muitos brasileiros que residem no
exterior têm encontrado dificuldades em ter a sua
Carteira Nacional de Habilitação reconhecida porque
essa palavra ·t-tabilitação", que significa aptidão ou
capacidade, não se refere explicitamente à condu
ção de veículos. Esse título ·Carteira Nacional, de
Habilitação", se pensarmo,s, 'bem, é! vago mesmo
para nós brasileiros, quanto mais para os estrangei
ros.· Afinal, pode dar também a entender que a habi
litação possa ser para qualquer outra "atividade (para
lecionar, para operar determinadas máquinas... e assim
por diante). Issó porque essa çarteira também não faz
qualquer referência explíc!ta à cqndução ,de veículos.

Esse fato é realmente preocupante e ainda cons
trangedóipois demoristra,além d8 nOSsa pouca objetM
dade, também o· mau emprego que fazemos da língua
portuguesa a qual exige para a palavra ·habilitação" um
col1lllemento nominal (habilitação... para alguma coisa).

O novo Código de -Trânsito Brasileiro tam
bémestabelece emse~ art. 159 que' a Carteira
Nacional de Habilitação será expedida em modelo
único e de acordo com as especificações 'do Contran.

, Diante. disSo e do exposto acima vimos'propor ao
Contran quee\e altere a designação da Carteira Nacional
çIe Habnitação para carteira Nacional de Motorista. Esta
-é, a nosso ver, uma designaçãomais precisa e adequada
que~ intelpretaçõés equiVocadas por parte dOS es
trangeiros e muitos transtomos aos brasileiros, no exterior.

" Sala das Sessões,' 23 de outubro de 1997. 
Deputàdo Fetter Júnior.

REQUERIMENTO N2 , DE 1997
(Do Sr. Fetter Júnior)

Requer o envio ao Poder Executivo,
de Indicação que propõe alterar a designa
ção da "Carteira Nacional de Habilitação".

Senhor Presidente,
Nos termos do arl:. 113, inciso I e§ 12, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a

CO N. 18419 3ª pág. Ovidio Uno



34056 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1997

ficiariam uma população de ordem de 14 milhões
de pessoas, a um custo e!3timado de cerca de
US$450 l"f.IiI\:lQ~~:_QçlJ,sto pei·capita seria, portan
to, de' menos de US$30, muito menor do que qual
quer alternãtiva já estudada. Todos os estados
nordestinos seriam beneficiados resolvendo, de
forma definitiva e segura, a carência de água em
toda a região.

Alguns estados, como o Piauí, têm quase
que a integridade de seus territórios sobre vastos
lençóis subterrâneos, com disponibilidade de ex
tração de água para atender a toda a demanda,
desde o consumo doméstico até a agricultura irri
gada. O impacto ambiental negativo da exploração
de água subterrânea é nulo e os benefícios sociais
são enormes, pois é possível uma grande disper
são dos poços, retirando a água justamente onde
ela se faz necessária.

A perfuração de poços propicia, além dq
mais, o trabalho em múltiplas frentes, possibili
tando grandes e efetivos resultados em curto
prazo.

Contamos, Senhor Ministro, com a compreen
são e o empenho de V. Ex.1I e do,corpo tépnico e ad
ministrativo do seu Ministério, para que nossa su
gestão seja devidamente considerada e, fazemos
votos, implementada.

Sala das Sessões, 23 de outubro, de 1997. 
Depl,Jtado Wilson Braga.

REQUERIMENTO N2 , DE 1997
(Do Sr. Wilson Braga)

Requer o envio de Indicação ao Mi-'
,nistério do Meio Ambiente dos R~ursos

Hfdricos e da Amazônia Legal, sugerindo
a implementação, urgente, de um Progra
ma Racional de Perfuração de Poços Tu
bulares na Região Nordeste.

Senhor Presidente:

Requeiro aV. Ex.lI, nos termos do art. 113, in
ciso I, e § 12 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que seja encaminhada ao Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô
nia legal a Indicação em anexo, sugerindo a imple
mentação, em regime de urgência, de um Programa
Racional de Perfuração de Poços Tubulares na Re
gião Nordeste do Brasil, tendo em vista as previsões
de seca decorrentes das características atuais e da
evolução recente do fenômeno El Nino.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Wilson Braga.

PROJETO DE LEI N2 3.761,DE 1997
(Do Sr. Jarbas Lima)

Ahera o § ~ do art. 155 do Decreto
Lei n2 2.848, de 7 de dezembrq' de 1940 
Código Penal brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O art. 155, § 3º do Decreto-Lei nll 2.848

de 7 de dezembro de 1940 passa a vigorar com a
seguinte redação:

-Art. 155 .....................................•..........
§ 12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2ll ...•••.........•...•.•....•...••••.•...•••.••...••••••.
§ 39 Equipara-se a coisa móvel:

I - a energia elétrica ou qualquer outra,que te
nha valor econômico;

11- o acesso aos-serviços de comunicação;
111 - o acesso aos sist~ ,de armazenamento,

manipulação ou transferência de/dados eletrônicos.-
, Art. 2º Estalei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3l:! Revogam-se as dispQsiçáesem contrário.

Justificação

Com este projeto pretende-se ampliar o concei
to·de coisa móvel, passível de subtração, além das
hipóteses de energia elétrica ou outra qualquer que
tenha valor econômico, previstas no Código Penal.

'É comum e freqüente a subtração indevida de
impulsos telefônicos, por terceiros não autorizados,
quer através das linhas condutoras, quer por meios de
invasão dos canais de telefonia celular. Neste caso, o
ônus e a. responsabilidade resta sempre por conta do
titular da. Iin~ ou canaJ que acaba pagando o valor
despendido.pelo acesso indevido e desautorizado.

A ilvaSão aJS sislemasde arrnazenamenlo,~
çOO ou trarQerência de dcrl>s eIetr6r*:os, lTIJias vezes com
txrta a <*igos de~, Em causcD> 1íecJjerIEs cissabo
res eperdas aJS tiUaresde tais seMços. Tem havkto~
es~ a Í'ÍOi1'1'a;Ões de bancos de dcrl>s e a'canais
de ivesso a sislemas eIetrÔIlk:os, com rnarifesb .préjJízo
aos lJStJários ou tnees de !ais sistemas. EsIes sisIeinaS e
~ tJStJaknerte sOO orlerooos e a sua i1Ifac;ão i1devDa
PorEfalirPs não autlrizcms (iC8R9ta graves j,rajufzos.

O P9digo Penal, em' matéria de "proteção ao
patrimônio, cujo conceito se amplia pela modernida
de, deve ,se atualizar para CQmbater a denominada
-pirataria- nos meios de comu'h'icaçãe;> e nos sistemas
eletrônicos,de bancos de dados.

Contamos, assim, com nôssos ilustres Pares
para a apfli)vação deste projeto de lei.

Sala ,das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Jarbas Uma.
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PROJETO DE LEI NQ 3.762, DE 1997
(Do Sr. Augusto Nardes)

Faculta aos escritórios de contabili
dade a opção pelo Simples, previsto na
Lei nlZ 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta: .
Art. 12 Às pessoas jurídicas 'que prestem servi

ços profissionais de contador fica facultada a opção'
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das' Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES), previsto na Lei n2 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, desde que respeitados
os limites de receita bruta estabelecidos no art. 22 da
mesma lei.

Art. 22 O inc. XIII do art. 92 da Lei nº 9.317, de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

-Art. 92 .

XIII -. que preste serviços profissionais
de corretor, representante comercial, despa
chante, ator, empresário, diretor ou produtor
de espetáculos, cantor, músico, dançarino,
médico, dentista, enfermeiro, veterinário, en
genheiro, arquiteto, físico, químico, econo
mista, auditor, consultor, estatístico, admi
nistrador, programador, analista de sistema,
advogado, psicólogo,· professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício de
penda de habilitação profissional legalmente
exigida;

-.............................' -..' .
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de. sua

publicação.

Justificação

A Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
criou o Sistema Integrado de Pagamento de Impos
tos. ~ Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (SIMPLES) com a finalidade de
simplificar e reduzir as obrigações ftseais das pequenas
empresas.

Entretanto, as pessoas jurídicas que prestam
serviços profissionais de contador enquadram-se
no rol de pessoas jurídicas que não podem optar
pelo Simples, previsto no inc. XIII do art. 92 da
referida lei.

No nosso entendimento, as pequenas em
presas de contabilidade que se enquadram nos
limites de receita bruta estabelecidos devem, da
mesma forma que as demais empresas, ser be
neficiadas pelo sistema fiscal simplificado e favorecido.

Por estas razões é que apresentamos o
presente projeto de lei e esperamos contar com
o apoio de nossos eminentes Pares pára a sua
apro~ação.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Augusto Nardes.

PROJETO DE LEI NlZ 3.763, DE 1997
(Do Sr. Augusto Nardes)

Faculta aos laboratórios de análises
ciíl)lcas a opção pelo Simples, previsto
na Lei n2\ 9.317, de 5 de dezembro de
1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Às pessoas jurídicas que prestem servi

ços de laborat6ri~ de análises clínicas fica facultada
a opção .pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Em
presas de Pequeno Porte (SIMPLES), previsto na
Lei nlZ 9.317, de 5 de dezembro de 1996, desde que
respeitados os limites de receita bruta estabelecidos
no art. 22 da mesma lei.

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

./Justificação

A Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
criou o Sistema Integrado de Pagamento de Impos
tos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (SIMPLES) com a finalidade de
simplificar e reduzir as obrigações fiscais das pequenas
empresas.

Entretanto, o Governo tem manifestado o en
tendimento de que os laboratórios de análises clíni
cas não podem optar pelo Simples por estarem en
quadrados no conceito de pessoas· jurídiCas que
prestam serviços relativos a profissão cujo exercício
depende de habilitação profissional legalmente exigi
da, conforme dispõe o inc. XIII do art. 92 da referida
Lei nQ 9.317, de 1996.

No nosso entendimento, os pequenos laborató
rios que se enquadram nos limites de receita bruta
estabelecidos devem, da mesma forma que as de
mais empresas, ser beneficiados pelo sistema..fiscal
simplificado e favorecido.

Por estas razões é· que apresentamos Ó
presente projeto de lei e esperamos contar com
o apoio de nossos eminentes Pares para a sua
aprovação.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Augusto Nardes.
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PROJETO DE LEI Ni 3.764, DE 1997
(Do Sr. Augusto Nardes)

Faculta a08 publicitários a opção
pelo Simples, previsto na lei na 9.317, de
5 de dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Às pessoas jurídicas que prestem servi

ços profissionais de publicitário fica facultada a 0p
ção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Im
postos e Contribuições das Microempresas e Emp~
sas de Pequeno Porte (SIMPLES), previsto na Lei nR
9.317, de 5 de dezembro de 1996, desde que respei
tados os limites de receita bruta ~tabelecidos no
art. 22 da mesma lei. \

Art.' 22 Fica revogada a alfnea d do inc. XII do
art. 92 da Lei n2 9.317, de 1996.

Art. 32 O inc. XIII do art. 92 da Lei n2 9.317, de
1996, passa a vigorar com a seguinte redacão:

-Art. 92 ; .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~•• Il,

XIII - que preste selViços profissionais
de corretor, representante comercial, despa
chante, ator, empresário, diretor ou produtor
de espetáculos, cantor, músico, dançarino,
médico, dentista, enfeuneiro, veterinário, en
genheiro, ar'-luiteto, físico, químico, econo
mista, contador, auditor, consultor, estatísti
co, administrador, programador, analista de
sistema, 'advogado, psicólogo, professor, jor
nalista, fisicultor, ou assemelhados, e de qual
quer outra profissão cujo exercício dependa

. .de habilitação profissional legalmente exigida;
•...................................•.........................

Art. 42 Esta lei '3ntra em vigor na datà da iUal
,publicação.

Justificaçio

A Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
criou o Sistema Integrado de Pagamento de Impol

:to,s, e ContribUiçõeR das Microempresas e Empresas
de 'Pequeno Porte (SIMPLES) com a finalidade de
'simPlificar e reOOzir as obrigações fiscais das pequenas
'~. .

Entretanto, as pessoas jurídicas que prestam
. selVÍÇ08 profissionais de publicitário enquadram-se

,no rol de pessoas .jurídicas que não podem optar
peio Simples, previsto na alínea d do inc. XII e no
inc. XIII do art. 92 da referida lei.

No nosso entendimento, as pequenas empre
s~s de publicidade que se enquadram nss limites de
"~"eita bruta estabelecidas devem, da mesma forma

que as demais empresas, ser beneficiadas pelo sis-
fAma fiscal simplificado e favorecido. .

=Por estas razões é que apresentamos o pre
sente projeto de lei e esperamos contar com o apoio
de nossos eminentes Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Augusto Nardes.

PROJETO DE LEI N23.765, DE 1997
(Do Sr. Augusto Nardes)

Faculta aos representantes comer
ciais a opção pelo Simples, previsto na
Lel na 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Às pessoas jurídicas que prestem selVi

ços profissionais de representante comercial fica fa
cultada a opção pelo Sistema Integrado de Paga
mento de Impostos e Contribuições das Microempre
sas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), pre
visto na Lei n2 9.317, de 5 de .dezembro de 1996,
desde que respeitados os limiteI? de receita bruta es
tabelecidos no art. 2!1 da mesma lei. .

Art. 2!1 O inc. XIII do aft. 9R da Lei n2 9.317, de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

-Art. gt! ••••••.••••••••••••:~ ..

XIII - que preste serviços profissionais
de corretor, despachante, ator, empresário, di
retor ou produtor de espetáculos, cantor, ITIÍ
sico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro,
veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, quí
mico, economista, contador, auditor, consultor,
estatístico, administrador, programador, ana
lista de sistema, advogado, psicólogo, profes
sor, jornalista, publicitário, fisicultor~ ou asse
melhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação pmfissionaI
legalmente exigida;-' , :

Art. 3t2 Esta lei entra em vigor na data' de sua
publicaçlo.

Justif~Cação

A Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
criou ó Sistema Integrado tle Pagamento de Impos
tos e Contribuições d8$ Microempresas e Empresas
de PSqueno Porte (~IMPLES) com a ,finalidade de
simplificar e reduzir ~s obrigações fiscais do pequ.
nas empresas.

Entretanto, as pessoas jurídicas que prestam
selVÍÇ08 profissionais de: representante comercial
enquadram-se no rol de pessoas jurídicas que não
podem optar pelo Simples, previsto no inc. XIII do
art. 92 da referida lei.
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No nosso entendimento, as pequenas empre
sas de representantes comerciais que se enqua
dram nos limites de receita bruta estabelecidos de
vem, da mesma forma que as demais empresas,
ser beneficiadas pelo sistema fiscal· simplificado e
favorepido.

Por estas razões é que apresentamos o pre
sente projeto de lei e esperamos contar com o apoio
de nossos eminentes Pares para a sua aprovação.

Sala da.s sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Augusto Nardes.

PROJETO DE LEI N2 3.766, DE 1997
(Do Sr. Augusto Nardes)

Faculta aos hospitais a opção pelo
Simples, previsto na Lei ni 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Aos hospitais que se enquadrarem. nos

limites de receita bruta previstos no art. 29 da Lei n2

9.317, de 5 de dezembro de 1996, fica facultada a
opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Im
postos e Contribuições das Micr~mpresase Empre
sas de Pequeno Porie - SIMPLES.

Art. 22 O inc. XIII do art. 9º da Lei nº '9.317, de
.1996, passa a vigorarcom a seguinte redação:

MArt. 92 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIII - que preste serviços profissionais
de corretor, representante comercial, despa
chante, ator, empresário, diretor ou produtor
de ,espetáculos, cantor, ~m(ísico, dançarino,

. dentista, élifermeiro, veterinário, engenheiro,
, arquiteto, físico, químico, economista, conta
dor, auditor, cónsultor, estatístico, administra
dor, .programador, alialista de sistema, advo
gado, psicólogo, professor, jornalista, publicitá
rio, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de
habilitação profissional legalm~nte exigida;

M

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
. publicação.

Justificação

A Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
criou o Sistema Integrado de Pagamento de Impos
tos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (SIMPLES) com a finalidade de
simplificar e reduzir as obrigações fiscais das pequenas
empresas.

Entretanto, o Governo tem manifestado o e~

tendimento de que os hospitais enquadram,:,~e no~
de pessoas jurídica~ que não podem o'ptar ~Io Sin1i
pies, previsto no inc. XIII do'art. 9º da ~felid8~lei. .

No nosso entendimento, os pequenos hospitaiS
que se enquadram nos limites de receita bruta esta
belecidos devem, da mesma forma que as demaiS
empresas, ser beneficiados' pelo sistema fiscal
simplificado e favorecido.

Por' estas razões é que apresenta'1\OS o pre
sente projeto de lei e esperamos contar COQ1 o apoio
de nossos eminentes Pares para a sua aprovàção.

Sala das sessões, 23 de outubro de 1997. ~ ..
Deputado Augu,"o Nardes.

PROJETO'DE LEI N23.767, DE 1997
(Do Sr. Augusto Nardes)

Faculta às empresas de construçio
civil a opção pelo Simples, previsto na
Lei ni 9.317, de 5 de dezembro de 1996.. .

O Congresso ~acioO&I decreta:
Art. 1ºÀs pessoas jurídicas que se dediquem à

construção civil fica. facultada a opção pelo Siste.....
Integrado de Pagamento de 'Impostos e Contribuiçõ
eS das MicroempresasªEmpresas de Pequeno Por
te (SIMPLES), previsto na 'Lei nº 9.317, de 5 de de

.zembro de 1996,d~ que respeitadOs os limites de
receita bruta estabelecidos no art. 2º da mesma lei.

Art. 29 O inc. V do art. 9º da Lei nl! 9.317, de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

MArt. 91!:•••••,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
........•.....................................................
V - que se dediquem à compra e à

venda, ao loteamento OÚ' à i~éorporaçã<\ de
imóveis;

•
·······················T·············:,··············~ .

Art. 31l Esta lei entra em vigor na data de sua
.publicação. . .

Justificação

A Lei nl! 9.317, de 5 pe dezembro dê 1996,
criou o Sistema Integrado de, P~garJlento de lmpOs
tos e Contribuições' das Microempresas e Emp~sas

de Pequeno Porte: (SIMPLEa) com a finalidade de
simplificar e redt;lzir a$ obrigaç,ões fiscais das peque-
nas empresas.' .

Entretanto,' as pessoas jurídicas que se dedi
quem à construção civil não podem optar pelo Sim
ples, tfonfonne'dispõe 0 inC. V cf<> art. 9º da referidá lei.

No nossO entenpimento, :as pequenas empre
sas de construção civil, que se 'enquadram nos limi
tes de receita'brota estabelecidos devem; da'mêsma



Solicita informações ao Sr. Ministro
das .Comunicações sobre as necessida
des de universalização dos serviços de
telecomunicações no Brasil, e em espe
cial na ...110 Nordeste.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 21!, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 e 115, in
ciso i, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja 8flC8l1'W1t18do ao Sr. Ministro das Comunicações o I

~ pedido de informações:
De acordo com o estabelecimento no art.

81, inciso li, da Lei nl! 9.472, de 16 de julho de
1997, dénominada ·Lei Geral das Telecomunica
ç~es·, mensagem de criação de um fundo espe
cificamente constituído para a universalização
dOs 8i!.rVlços de telecomunicações será enviada
ao Congresso Nacional, pelo Poder Executivo,
00 prazo de cento e vinte dias .após a publicação
~aquel~ leL .

Ten(jÇ)em vista as necessidades da amplia
ção do acesso. aos serviços básicos de teleco
municaçaes, assim como a capacitação de esco
las, bil)~tecas e hospitais públicos nos benefí
cios das tecnologias da informação, julgamos
naces,sário com estudos detalhados das necessi
dadi1)s de universalização das regiões e popula
ções menos favorecidas com o intuito de funda
menta~ a ilJ!ervenção parlamentar da discussão
dll,leique breve será enviada ao Congresso Na
cional. Essas informações serão fundamentais
-Pllra ampliar a contribuição do Congresso Nacio
nalaoprocesso de restruturação do setor de te
lecomunicações nacional, garantindo que o inte
résse público prevaleça na reformulação 'institu
cional em curso.

Sala. das ,Sessões, 14 de outubro de 1997. 
Deputado José Pimentel, PT - CE - Deputado
Walter Pinheiro, PT - BA.
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forma que as demais e!,"presas, seF beneficiaqas- ~NDICAÇ~O N2 1.046, DE 1997
pelo sistema fiscal shl'plificado e favorecido. (Do Sr. Abelardo LupiQn)

Por estas razões é que apresentamos o Sugere ao Poder Executivo a remes-
presente projeto de lei e esperamos contar com sa de projeto de lei criando o"Conselho
o apoio de nossos eminentes Pares para a sua Federal de Massoterapia.
aprovação.

Sala das Sessões, 23 de oUtubro. de 1997. _ Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A prgente necessidade de criação do Conselho

Deputado Augusto Nardes. Federal' de Massoterapia, destlnado a orientar, disci-
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO plin~r e fiscalizar aquela atividade, atualmente exer-

Ni2.919, DE 1997 cida ,por cerca de quarenta mil funcionários, foi res-
(Dos SIs. José Pimentel e Walter Pinheiro) saltada por ocasião das duás primeiras edições do Con

gresso Brasileiro de Massoterapia Assim sendo, sugeri
mos a V. Ex.!! a remessa do respectivo projeto de lei,
cuja iniciativa lhe é constitucionalmente reservada.

, Sala das Sessões, 23\ de outubro de 1997. 
Deputado Abelardo Lupion. ,."

REQUERIMENTO

(Do Sr. Abelardoi,upion)
• j ,"'"

Requer'~encamil1hamentoao Poder
Executivo de Indicação .sugerindo a re
messa de projeto de lei.

Senhor Presidente:
Requeiro\.a V. Ex.!!, nos termos. do art. 113, in

ciso I e § 1~ dQ,Regimento'lnterno, a remessa ao
Poder Executivo' da ~ndicação anexa,que sugere o
envio de projeto diSpOndo sobre a' criação do Conse
lho Federal de M~terapia:, matéria de· iniciativa exclu
siva do Presidente da República•.

Sala das Sessões, 23 de'outubro de 1997. -
Deputado Abelardo Lupion.

DIRETORIA LEGISLATIVA
ASSESSORIA LEGISLATJVA
ORIGEM: Deputado Abelardo Lupion
TIPO DE !RABAlHO:'I!'IFORMAÇÃO
ASSUNTO: Criação do, Conselho Federal de

Massoterapia
ASSESSOR: Leonardo'Costa Schüler
DATA: 24 de junho de 1997, '"
O ilustre Deputado'Abelardo Lupion solicita a

esta Assessoria .Legislativ~ a elaboração de minuta
de projeto de lei cómplementardispondo sobre a
·criação de uma autarquia,Conselho Federal de
Massoterapia, considerando a .existência da lei fede
raJ~spectiva·.

O Decreto-lei nº 8.345, de 10 de dezembro de
1945, restringe o exercício da profissão de massa
gista, em todo o território'nacional, aos devidamente
habilitados e inscritos no Serviço Nacional de Fiscali
zação da Medicina e nos, 'serviços'sanitários esta
duais. Além de exigir o' registro do SNFM, a Lei n2
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3.968, de 5 de outubro de 1961, condiciona a apli
cação de massagem à prescrição médica, sal~o

urg~ncias, veda a utilização de ~parelhos mecâni
cos e fisioterápicos e subordina a (:livulgação de
propaganda à aprovação prévia por parte da auto
ridade sanitária fiscalizadora, cominando as penas
aplicáveis aos casos de transgressão de tais nor
mas. Esta a legislação federal referente à profis
são de massagista. Advoga-se, agora, a criação
de uma autarquia para orientar, regulamentar e fis
calizar a atividade de profissionais, cujo número é
estimado em quarenta mil, o Conselho Federal de
Massoterapia.

O art. 61, § 12, inciso 11, alínea e, da Constitui
ção Federal reserva ao Presidente da República a
iniciativa das leis que disponham sobre a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administra
ção pública. Sendo os conselhos de fiscalização pro
fissional autarquias sul generis, submetidas à tutela
administrativa apenas em relação ao cumprimento
dos respectivos objetivos legais, cabfvel o questiona
mento se estariam alcançados por tal nonna. Entre
tanto, da instituição do Conselho Federal de Masso
terapia redundaria o esvaziamento da competência
do serviço Nacional de Fiscalização da Medicina para
registrar os respectivos profissionais. Tal fato, por si SÓ,

é suficiente para caracterizar o ingresso na área de
atuação privativa do Chefe do Poder Executivo.

Resta ao parlamentar, entrementes, a alter
nativa de sugerir ao Poder Executivo a remessa
da referida proposição. Para tanto, seguem ane
xas as minutas de Requerimento e de Indicação
apropriadas.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 205, DE: 1997

(Do Sr. Paulo Feijó)

Dispõe sobre a estabilidade provisória
no emprego para vereadores e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É vedada a dispensa arbitrária ou sem

justa caúsa do empregado a partir do registro de sua
candidatura a cargo de vereador e, se eleito, até um
ano após o final de seu mandato.

Parágrafo único. A garantia prevista no caput
deste artigo é estendida ao empregado eleito
suplente de vereador.

Art. 22 Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrár;o.

Justificação

As estabilidades provisórias garal)tidas consti
tucionalmente visam proteger o empregado do arbf
trio e discriminação do empregador em virtude do
exercfcio de direito constitucionalmente garantido.

Dessa forma, a Constituição Federal protege
os dirigentes sindicais da dispensa imotivada ou sem
justa causa para ,que possam exercer o seu manda
to em benetrcio da coletividade de trabalhadores que
representam. .

Os vereadores, portado~ de mandato eletivo, e
que exercem a sua cidadania plena ao ocupar um car
go eletivo, com maior razão devem ser protegidos.

É óbvio que muitas vezes o melhor interesse da
populaQão não é o exato interesse das empresas.
Cabe ao·vereador defender o interes3e de Seus eleito
res o que hoje representa um risCo ao seu emprego.

As empresas podem não ter uma atitude de
mocrática e simplesmente demitir aquele que não
concorde Com a sua pqlítica ou n&o defenda os seus
interesses. . .

Assim,· para garantir ~ liberdade no ~xercfcio

do mandato de vereador, deve ser concedida a esta
bilidade provisória aos eleitos e suplentes,' desde a
candidatura, até .um ano~s o término do mandato.

Somente desta fonna será garantido o exercf
cio da cidadania, mediante o livre exercfcio dos direi
tos políticos, sem o temor de represálias por parte
do emprega~orJ.

Nesses telTT1OS, contamos com os nossos nobres
Pares a fim de aprovar o projeto que apresentamos.

Sala das Sessões, de 1997. - Deputado
Paulo Feijó.

PROJETO DE LEI N2 3.768, DE 1997
(Do Sr. Valdenor Guedes)

.Modifica·o ·art. 53 da Lei n2 6.515, de
26 d; dezembfo de 19n.

O Congresso Nàcional decreta:
Art. 12 O'ari~ 53'da Lei n2 6.515, de 26 de de

zembro de 19n, Pa~sa a vigorar com a se{,j~inte re
dação, renumerando-;se os, arts. 53 e 54 atuais:

'-Art. 53. No caso de separação ou di
vórcio, o imóvel pertencente ao casal, desde
que seja. único, ficará em usufruto do"cônjuge
que permanecer com a prole.

Parágrafo único. Inexistindo prole, ou
sobrevindo I a rrlaioridade, ou se a venda do
imóvel der para adqwrir outro na mesma loca
lidade, a critério do juiz, deverá ser partilhado.

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



, INDICAÇÃO N.2 1.047197
(Do Sr. Deputado Gonzaga Patriota :....PSBlPE)

Requer encaminhamento da Indica
ção anexa, aos Excelentíssimos senho
res, Presidente da "República, Ministros
da Justiça, Fazenda e Planejamento, su
gerin,do se 'dígne propor à Comissão
Mista d, Orçamento da União, Projeto

,de Lei autorizando a abertura de Crédito
Suplem'entar no và'or de
R$1 00.000.000,00 (cem milhões de
reais), para pagamento de dívidas pecu
niárias de salários e gratificações da
Polícia Rodoviária Federal, correspon
denUts ao,. meses de julho. dezembro
do 'Corrente exercício.

Sugere,o envio de apelo aos Senhores, Pre
. sidente da República, Ministro de Estado da Fa
'zenda, Justiça e Planejamento no sentido de en
viar a esta Comissão, Projeto de Lei autorizando a
abertura de" Crédito Suplemefltar no v~I,or de
R$100.ooo.00b,oo (cem mill1ões de reais): para
pagamento. de dívidas pecuniária~ de salários e
gratificações' da Polícia Rodoviária Federal, cor
respondentes~aos meses de julho a dezembro do
corrente exerdício.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. A situação fática precipitada autoriza presumir
Justificação que o dispêndio com pessoal pago pelo Estado se

ria mí~imo, JX>rquanto a União paga a maioria dos
servidores. -Entretanto o jornal Folha de S.Paulo
em suá edição do dia 3-8-97, na reportagem MEsta
dos encaram colapso financeiro em 1988Mpublicou
mapa demonstrativo em que coteja das desPesas
com pessoal nos diversos estados da federação,
colofoU o Estado do Amapá como um dds cinco
estados que mais gastou com pessoal no ano de
1995 e Roraima um dos cinco que menos gastou
com pessoal. '

. Essa situação só se justifica pela exces
siva movimentação de pessoal, que obrigaria
o Estado a contratar substitutos aos servidores re
distribuidos.

Pelo exposto, julgarno~ t1ecessárío contar com
os seguintes esclarecimentos:

a) Quantos servidores existiam nos Estados do
iArnapá e Roraima, pagos pela Uniãó'em 1990.

b) Quantas redistribuições ocorreram no inters
tício de\1990 a 1997 nos dois Estado~.

Sala das Sessões, 2. de outubro de 1997.
- Valdenor Guedes, Deputado Federal'-
PPB/AP. '

Pela 'atual sistemátiCa de nosso direito civil,
quando a sociedade conjugal termina com o divórcio,
ou mesmo pela separação judicial, o patrimônio per
tencente aos cônjuges é partHhado na forma adotada.

Ora, ocorre que, muitas vezes, entra para a
partilha o único bem imóvel de que dispõem os côn
juges para moradia. Tal ato atenta contra o direito
inalienável dos filhos de não serem'postos na rua, a
par dos alimentos a que fazem jus.

Dispõe a nossa Magna Càrta, em seu art. 226,
que MA família base da sociedade, tem especial pro
teção do EstadoM• Como garantir esta proteção,
quando na separação ou divórcio e uma vez partilha
do o único imóvel, o\; filhos se vêem na contingência
de não terem onde rnorar?

Para obviar este inconveniente, a nossa pro
posta vem preencher a lacuna da lei e'garantir mora
dia digna aos filhos e ao cônjuge que permanecer"
com eles;

Por 1ais motivos conto com a aprovação de
.meus ilústres pares para este Projeto.

Sala das Sessões, de 1997. - Deputado
~aldeílorGuedes.

, REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N2 2.920197
(Do Deputado Valdenor Guedes,- PPBlAP)

Solicita informações ao 'Miniatro da
Administração e Reforma do Estado, ao

. 'bie 'a movimentaçãO de pessoal através
de redistribuição dos servidores dos ex
t~rritóri08do Amapá.

, ,

Senhor,Presidente,'
Com fundamento no ,art. 50, § 22 da Constituição

Federal e nos arts'.24, V, '§ 22 e 115, inciso I do Regi
mento'lnterno, solicito a V. Ex.- que seja encaminhado
ao, ExJnS! Sr: Ministro da, Administração e Reforma do
Estado,'o seguinte,pedido de informação.
, , .' Com a instituição, do Regime Jurídico Único,
I pela'lei ri2 '8.'1-12190, ,qLie transformou todos os em
pregados públicos (regido pela CLT) e os funcioná
rios públicos (regidos pSla Lei 1.711/52) dos ex-terri
tórios do Amapá e'Roraima, em servidores públicos
federais, cedidos aos novos estados por determina
ção da Lei Complementar n2 41/81. Assim, os novos
estados' não -apresentavam déficit de pessoal em
sua estrutura administrativa, a não ser em relação as
'novas atividades inerentes ao estado, como ente
político autônomo.
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Justificação

Desde segunda-feira, dia vinte, encontram-se
reunidos aqui em Brasflia, os 27 (vinte e sete) Sindi
catos dos Policiais Rodoviários Federais, com a Fe
deração desses, tratando de assuntos diversos da
categoria. <

Consta da pauta dos trabalhos duas priorida
des que entendemos justas, as "quais carecem da
união de todos os Parlamentares desta Casa do
Congresso Nacional, para resolvê-Ias.

A primeira diz respeito às discussões da PEC
que trata da restruturação da Segurança Pública no
País e a segunda, se refere à falta de pagamento
das verbas pecuniárias de complementação salarial
da classe, desde julho do corrente ano.

Vale salientar, Senhor Presidente, que essas
verbas correspondem a mais da metade dos salários
dos Policiais Rodoviários Federais e tratam-se de
decisões judiciais acatadas pelos Tribunais Supe
riores, cujos contracheques lhe são remetidos sem
cobertura, sem fundos, desde o último mês de julho.

São mais de doze mil Policiais Rodoviários Fe
derais, ativos e aposentados, além de pensionistas
desses, praticamente sem salários há quatro meses,
carecendo das providências antes solicitadas.

Por oportuno, encaminhamos, também, indica
ção com requerimento, anexos, aos Senhores Presi
dente da República e Ministros da Justiça, Fazenda
e Planejamento, sugerindo-lhes o encaminhamento
dessas providências. - Deputado Gonzaga Patriota.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Gonzaga Patriota - PSBlPE)

Requer encaminhamento da indica
ção anexa, aos Excelentíssimos senho
res, Presidente da República, Ministros
da Justiça, Fazenda e Planejamento, su
gerindo se digne propor à Comissão Mis
ta de Orçamento da União, Projeto de Lei
autorizando a abertura de Crédito Suple
mentar no valor de R$100.000.000,OO
(cem milhões de reais), para pagamento
de dívidas pecuniárias de salários e grati
ficações da Polícia Rodoviária Federal,
correspondentes aos meses de julho a
dezembro do corrente exercício.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1li, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Ex.- seja encaminhada aos Senhor~d, Presiden
te da República, Ministros de Estado da Fazenda,

. Justiça e Planejamento a indiCação anexa sugerindo

Sf'l dígne a propor a Comissão Mista de Orçamento
da União, Projeto de Lei autorizando a abertura de
Crédito .Suplementar no valor de R$100.000.000,OQ
(cem milhões de reais), para pagamento de dívidas
pecuniárias de salários e gratificaç~ dá Polícia Ro-·
doviária Federal, correspondentes aos meses de ju
lho a dezembro do corrente exercício.

~Ia das Sessões, 23 de olJ1:ubro de 1997. 
Deputado Gonzaga Patriolll.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
tfl2.921, DE 1997

(Do Sr. Leõnidas Cristino)
\

Solic,.. informações ao Exml Sr.
Ministro do Planejamento e Orçamento
sobre o andamento dos projetos constan
tes do Programa Brasil em Açio, de res
ponsabilidade desse Ministério•.

Senhor Presidente,
Com funCIamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2!1, e 115,,in
ciso I, do Regimento Inte!J1O, solicito !i V. ex- seja
encaminhado aq Sr. Ministro do Planejamento e Or
çamento, o seguinte' pedido de informações:

1. Listar os Pf9jetos incluídos no Programa
Brasil em Ação, sob administração direta ou indireta
desse Ministério, informando os dados abaixo, por
p~~~ "

• custo total do Projeto;
• data de início do Projeto;
· etapa atual do Projeto em termos percentuais;
· recursos já alocados;
· prazo de conclusão do Projeto; .
· estimativa de empregos geradOs durante a

obra e após a sua conclusão, quaJ1do for o caso.

Justlficaçio

O Programa Brasil em Ação é um dos· princi
pais projetos do atual Governo. Alocando recursos
do Tesoul'Q Nacional, do setor privado, dos Estados,
Municípios e também da área· extema, o Governo
pretende viabilizar 42 projetos, com a injeção global
de R$80 bilhões para o biênio 199711998, produzin
do investimentos básicos para o desenvoMmento.

Ocorre que o referido Programa estipula metas
ambiciosas que precisam ser IfT18ticulosarnente
acompanhadas, controladas e fiscalizadas pelo Po
der Legislativo, uma vez que não existem dados dis
poníveis sobre a real situação de cada Projeto do
Programa Brasil em Ação. A nossa solicitação pre
tende fazer com que os órgãos envolvidos sejam m0

tivados a manter um fluxo contínuo de infonnaçóes



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.923,'DE 1997

(Do Sr. Leônidas Cristino)

Solicita infonnaçõe8 ao Exm2 Sr. Mi
nistro da Educação e do Desporto sobre
o andamento dos projetos constantes do
Programa Bras" em Ação, de responsabi
lidade desse Ministério.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2", da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2", e 115, in
ciso I, do Regimento Intemo, solicito a V. ex- seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Educação e do Des
porto, o seguinte pedido de informações:

1. Listar os projetos incluídos no Programa Brasil
em Ação, sob administração direta ou indireta desse
Ministério, informando os dados. abaixo, por projeto:..

· custo total do Projeto; ,
: data de início do Projeto;
· etapa atual do Projeto em termos percentuais;
· recursos já alocados; "
· prazo de conclusão do Projeto;
· estimativa de. empregos gerados durante a

obra e após a sua conclusão, quando for o caso.

Justificação

O Programa Brasil em Ação é um dos princi
pais projetos do atual Govemo. Alocando recursos
do Tesouro Nacional, do setor privado, dos Estados,
Municípios e também da área externa:', o Govemo
pretende viabilizar 42 projetos, com a injeção global
de R$80 bilhões para o biênio ~,997/1998,"produzin

do investimentos básicos para o desenvolvíinento.
Ocorre que o referido Programa estipula metas

ambiciosas que precisám ser .meticulosamente
acompanhadas, controladas e fiscàlizadas pelo Po
der Legislativo, uma vei. que não exis~em dados dis
Poníveis sobre a real situação de cada Projeto do
Programa Brasil em Ação. A nossa solicitação pre
tende fazer com,que os órgãos envoMdos sejam
motivados a manter um fluxo contínuo de informaçõ
es sobre as meta~ e e.s alcançadas em cada
projeto, possibilitando informar o estádio de desen
volvimento dos projetos.

Dentro deste escopo situa-se nossa solicitação.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 

Deputado Le6nldas Cristino.
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sobre as metas e etapas alcançadas em cada proje- Dentro deste escopo situa-sen~ solicitação.
to, possibilitando informar o estádio de desenvolvi- Sala das Sessões, de de 1997:-.Deputado
mento dos projetos. Leôrlié:las Cristino.

Deritro deste escopo situa-se nossa solicitação.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 

D~do Leônidas Cristino.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.922, DE 1997

(Do Sr. Leônidas Cristino)

Solicita informações ao Exmt Sr. Mi
nistro do Trabalho sobre o andamento
dos projetos constantes do Programa
Brasil em Ação, de responsabilidade des
se Ministé{io.

Senhor, Presidente,
Com fundamento no art. SO, § 2", da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2", e 115, in
ciso I, do Regimento Intemo, solicito a V. ex- seja
encaminhado ao Sr. Ministro do Trabalhoj o seguinte
pedido de informações:

1. Listar os projetos incluídos no Progra~

Brasil em Ação, sob administração direta ou indireta'
desse Ministério, informando os dados abaixo, por
projeto:

· custo total do Projeto;
· data de início do Projeto;
· etapa atual do Projeto em termos percentuais;
· recursos já alocados;
· prazo d~ conclusão do Projeto;
· estimativa de empregos gerados durante a

obra e após a sua conclusão, quando for o caso.

Justificação

O Programa Brasil em Ação é üm dos prinCi
pais projetos do atual Govemo. Alocando recursos
do Tesouro Nacional, do setor privado, dos Estados,
Municípios e também da área extema, o Govemo
pretende viabilizar 42 projetos, com a injeção global
de R$80 bilhões para o biênio 1997/1998, produzin- ,
do investimentos básicos para o desenvoMmento.

Ocorre que o referido Programa estipula metas
ambiciosas que precisam ser meticulosamente
acompanhadas, controladas e fiscalizadas pelo Po
der Legislativo, uma vez que não existem dados dis
poníveis sobre a real situação de cada Projeto do
Programa Bras)1 ~m Ação. A nossa solicitação pre
tende fazer com que os órgãos envolvidos sejam
motivados a manter um fluxo contínuo de informaçõ
es sobre as metas e etapas alcançadas em cada
projeto, possibilitando informar o estádio de desen
volvimento dos projetos.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
. N2 2.924, DE 1997

(Do Sr. Leônidas Cristino)

Solicita informações ao Exmt Sr. Mi
nistro da Administração Federal e Refor
ma do Estado sobre o andamento dos
projetos constantes do Programa Brasil
em Ação, de responsabilidade desse Mi
nistério.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exl seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Administração Fe
deral e Reforma do Estado, o seguinte pedido de in
formações:

1. Listar os projetos incluídos no Programa
Brasil em Ação, sob administração direta ou indireta
desse Ministério, informando os dados abaixo, por
projeto:

· custo total do Projeto;
· data de início do Projeto;
· etapa atual do Projeto em termos percentuais;
· recursos já alocados;
• prazo de conclusão do Projeto;
· estimativa de empregos gerados durante a

obra e após a sua conclusão, quando for o caso.

Justificação

O Programa Brasil em Ação é um dos princi
pais projetos do atual Governo. Alocando recursos
do Tesouro Nacional, do stor privado; dos Estados,
Municípios e também da área extema, o Govenio
pretende viabilizar 42 projetos, com a· injeção global
de R$80 bilhões para o biênio 1997/1998, produzin
do investimentos básicos para o desenvolvimento.

Ocorre que o referido Programa estipula metas
ambiciosas que precisam ser meticulosamente
acompanhadas, controladas e fiscalizadas pelo Po
der Legislativo, uma vez que não existem dados dis
poníveis sobre a real situação de cada Projeto' do
Programa Brasil em Ação. A nossa solicitação pre
tende fazer com que os órgãos envolvidos sejam
motivados a manter um fluxo contínuo de informaçõ
es sobre as metas e etapas alcançadas em cada
projeto, possibilitando informar o estádio de desen
volvimento dos projetos.

Dentro deste escopo situa-se nossa solicitação.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997:

Deputado Leônidas Cristino.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.925, DE 1997

(Do Sr. Leônidas Cristino)
. . .

Solicita informações ao' Exm2 Sr. Mi
nistro da Saúde sobre o andamento dos
projetos constantes do Programa Brasil
em Ação, de responsabilidade desse Mi
nistério.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 212, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. ~ seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Saúde, o seguinte
pedido de infOrmações:

1. Listar 'os projetos incluídos no Programa
Brasil em Ação, sob administração direta ou indireta
desse Ministério, informando os dados abaixo, por
projeto:

· custo total ~õ Projet<?;

· data de iníCi:io do projeto;

· etapa atua,l do Projeto em termos percentuais;

· recursos jà al~<:tos;

· prazo de conclusão do Projeto;

• estimativa de empregos gerados durante a
obra e após a sua cOnclusão, quando for o caso.

Justificação

O Prograqla Brasil em Ação é um dos princi
pais projetos do atuai Governo. Alocando recursos
do Tesouro Nacional, do setor privado, dos Esta
dos, Municípios e também da área externa, o Go
verno pretende viabilizar 42 projetos, com a inje
ção global de R$80 bilhões para o biênio
1997/1998, produzindo investimentos básicos para
o desenvolvimento.

Ocorre que '0 referido Programa estipula me
.tas ambiciosas que precisam ser meticulosamente
acompanhadas, controladas e fiscalizadas pelo
Poder Legislativo; uma vez que não existem dados
disponíveis sobre a real situação de cada Projeto
do Programa Biásil em Ação. A nossa solicitação
pretende fazer Com que os' órgãps envolvidos sejam
motivados a manter um fluxo contínuo de informaçõ
es sobre as. metas e etap~s alcançadas em cada
projeto, pos$ibilitando informar o estádio de desen
volvimento ~os projetos.

Dentro:deste 8scopo sitpa-se nossa solicitação.
Sala das Sesspes, 23.de outubro de 1997. 

Deputado Leônidas Cristino.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nt 2.926, DE 1991

(Do Sr. Leônidas Cristino)

Solicita Informações ao Exml Sr. Mi
nistro da Indústria, do Comércio • do Tu
rismo sobre o andamento dos projetos.
constantes do Progtama Bras" em Ação,
de responsabilidade deue Ministério.

8enhorPresidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Consti

tuição Federal, e nos arts. 24, inciso V,§ 2!l, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V.
Ex'- seja encaminhado ao Sr. Ministro da Indústria,
do Comércio e do Turismo, o seguinte pedido de
informações:

1. Listar os projetos incluídos no Programa Brasil
em Ação, sob administração direta ou indireta desse
Ministério, inf~rmando os dados abaixo, porprojeto:

· custo total do Projeto;
· data de início do Projeto;
· etapa atual do Projeto em termos percentuais;
• recursos já alocados;
· prazo de conclusão do Projeto;

estimativa de empregos gerados durante a
obra e após a sua conclusão, quando for o caso.

Justificação

O Programa Brasil em Ação é um dos princi
pais projetos do atual Governo. Alocando recúrsos
do Tesouro Nacional, do setor privado, dos Esta
dos, Municípios e tamb-:m da área externa, o Go
verno pretende viabilizar 42 projetos, com a· inje
ção global de R$80 bilhões para o .Qiênio
1997/1998, produzindo investimentos básicos para
o desenvolvimento.

Ocorre que o referido Programa estipula metas
ambic~ que precisam .ser meticulo88mente
acompanhadas, controladas. e fiscalizadas.pelo Po
der Legislativo, uma vez que não existem dados dis
poníveis sobre a real situação de cada Projeto do
Programa-Srasil em Ação. A nossa soncitação pre
tende fazer com que os órgãos envolvidos sejam
motivados a manter um fluxo contínuo de informaç~.

es sobre as metas e etapas alcançadas em cada,
projeto, possibilitando informar o. estádio de desen
voMmento dos projetos.

Dentro deste escopo situa-se~ solicitação.
8aIa das Sessões, 23 de outubro de 1997. 

Deputado Leônldas Criatlno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nt2.927, DE 1997

(DoSr. Leônid~s G~stíno)

SoIicitl,llnformaçõe8 ao Exml Sr. Mi
nistro do Melo Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amaz6n1a Legal sobre o an
damento dos projetos constantes do Pro-

. grama Brasil em Ação, de responsabilida
de desse MinistérIo.

Senhor Presidente,
Com fundamento· no art. SO, § 25', da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2!l, e 115, in
ciso i, do Regimento Interno, solicito a V. ex- seja
encaminhado ao Sr. Ministro do MeiQ ·Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da ~mazônia Legal, o seguinte
pedido de informações:

l Listar os projetos intluídos no 'Programa Brasil
em Ação, sob administraçãq direta ou indireta desse
MiniStério, informando os dados abaixo; por projeto:

•• custo total do Projeto~

• data de início do Projeto;
• etapa atual do Projeto em tennos percentuais;

• recursos já alocados;
• praz~ de oooousão do Projeto;
• ~ti~tiva de empregos gerados durante a

obra e após à sua conclusão, quando for o caso.

Justificação :

O Programa Brasil em Ação é um dos princi
pais projetos do. atual Governo. Alocando recursos
do Tesouro Nacional, do setor privádo, dos Estados,
Municípios e. também dfl área' e)deJ:!ia, o Governo
pretende viabilizar 42 projetos, çóm ·~f injeção global
de R$80 bilhões para o biênio 1997/1998, produzin
do investimentos básicos para ~ désenvoMmento.

Ocorre que o referido Programa estipula metas
ambiciosas que precisam' ser meticulosamente
acompanhadas. controladas efiscalizadas pelo Po
der Legislativo, uma vez que·~ão existem dados di$
poníveis sobre a real sitüaÇâo de Cada Projeto do
Programa Brasil em Ação. A nossa. ~Iicitação pre
tende fazer com que os ór.gãos envolvidos sejam
motivados a manter um fluxo contítluo de informaçã-
.s, sobre as metas e etapils alcançadas em cada
projeto, possibilitando informar o' estádiQ de desen
volvimento dos projetos.

Dentro deste escopo situa-se nossa solicitação.
8aIa das Sessões, 23,.de outubro de 1997. 

Deputado Le6nidas Cristino.



Justificação

O Programa Brasil em Ação' é um dos princi
pais projetos 'do atual Governo. Alocando recursos
do Tesouro Nacional, do setor pPrivado, dos Esta
'dos, Municípios e também da área externa, o Go
verno preten~e viabilizar 42 projetos, com a injeção

"globál' de R$80'bilhões para o biênio' 1997/1998,
produzindoinve$timenfos básicos para o desenvol
vimerito.

.Ocorre que Q. 'referido Programa estipula
metas ambiciosa;; qüe precisam ser meticuJosa-

I, ..
mente acompan,hadas, controladas e fiscalizadas

, pelóPoder. Legislativo, uma vez que não existem
dados disp'o'níveis·sobre a real situação' de cada

. Projeto do I Programa Brasil em Ação. A nossa
, solicitação' pretende fazer com que o~órgãos

envolvidos sejam' motivados a manter um fluxo
contínuo de informações sobre as meta,s e eta
pas alcaf1çadas fJm fada, projeto, possibilitando
informar o' estádio de desenvolvimento dos projetos.

Dentro deste escopo situá-se nossa solici
tação.

sala das SeSsões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Leônidas Cristino.

I
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.928, DE 1997 N2 2.929, DE 1997 .

(Do SI'. Leônidas qristino) (Do Sr..Leônidas Cristina).
. '

Solicita informações"ao Exm2 Sr. Mi- Solicita informações ao Exm2 Sr. Mi-
nistro dos Transportes sobre o andamen- nistro de Minas e Energia sobre o anda-
to dos projetos constantes do Programa mento dos projetos constantes do Pro-
Brasil em Ação, de responsabilidade des- grama Brasil em Ação, de reaponsabilida-
se Ministério. de.des,se Ministério.

Senhor Presidente, Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, cta Constitui- Com fundamento no ~rt.' 50, § 22, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2l!, e 115, in- ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 22, e 115, in-
ciso I, do Regimento Intemo, solicito a V. ~ seja ciso~, do Regimento Intemo, solicito a V. ExA seja
encaminhado ao Sr. Ministro dos Transportes, o se- encaminhado ao Sr. Ministro de Minas e Energia, o
guinte pedido de informações: ' seguinte pedido de informações: '

1. Listar os projetos incluídos no Programa 1,. Ustar os: projetos incluídos no Programa
Brasil em Ação, sob administração direta ou indireta Brasil em Ação, sob administração direta ou indireta
desse Ministério, informando os dados abaixo, por desse Ministério, informando. os dados. 'abaixo, por
projeto: projeto:

• custo total do Projeto; . • custo total do Projeto;
• data lje início do Projeto; • data de início do Projeto;
• etapa atual do Projeto em termos percentuais; '. etaPa atual do Projéto em termos oe.rtentuais;
• recursos já alocados; • reCursos já alocados;
• prazo de conclusão do Projeto; • pr~o de concl~são do Projeto;
• estimativa de empregos gerados durante • estimativa de empregos gerados durante a

a obra e após a sua conplusão, quando for o 9bra e após a sua conclusão, quando for o caso.
caso.

Justificaçio

O Programa Brasil em Ação é um dos princi
pais projetos do atual Governo. Alocando recursos
do Tesouro Nacional, do setor privado, dos Esta
dos, Municípios e também da área externa, o Go
verno pretende viabilizar 42 projetos, com a inje
ção global' de R$80 bilhões para o' biênio
1997/1998, produzindo investimentos básicos para
o desenvolvimento: .

Ocorre que o referido Programa estipula metas
ambiciosas que precisam ser meticulosamente
acompanhadas, Controladas e fiscalizadas pelo Po
der Legislativo, uma vez que hão existem,dados'dis
poníveis sobre areal situação de cada Projeto do
Programa Brasil em Ação. A nossa solicitação pre
tende fazer com que os órgãos envolvidos sejam
motivados a manter, um fluxo contínuo de informa

,ções sobre as metas e etapas alcançadas em cada
projeto, possibilitando informar o estádio de desen
volvimento dos projetos.

Dentro deste escopo situa-se~ solicitação.
sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 

Deputado Leõnidas Cristino.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.93O, DE 1'~7

(Do Sr:Leônidas Cristino)

-Solicita informações ao Exm2 Sr. Mi
nistro dos Transportes acerca do Progra
ma de Recuperação da Malha Rodoviária
em 120 dias, lançado pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Consti

tuição Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2º, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V.
ExA seja encaminhado ao Sr. Ministro dos Trans
portes o pedido de informações relativo ao Pro
grama de Recuperação da Malha Rodoviária, em
120 dias, lançado pelo Presidente da República,
dando destaque às questões abaixo listadas:

• Qual o valor total previsto para o Programa
de Recuperação da Malha Viária em 120 dias?

• Qual o valor já Hberado para o referido Progra-
ma?

• Quantos quilômetros já foram recuperados e
quantos ainda faltam?

• Qual o preço médio por quilômetro recupera-
do?

• Quantos quilômetros da malha rodoviária na
cional estão sob responsabilidade do DNER?

• Quais as condições da malhá rodoviária nacio
nal dentro dos seguintes critérios: ótima, boa, regular,
sofrível e intransitável?

Justificação

O Presidente da República divulgou um am
bicioso Programa de Recuperação da Malha Ro
doviária Nacional, em caráter emergencial, estipu
lando um prazo de 120 dias para sua realização.

Esse programa visava uma completa recupera
ção das principais rodovias brasileiras, que no mo
mento da divulgação do Programa estavam em con
dições precárias de utilização.

Ocorre Sr. Presidente que existe um vazio de
informações com rel~ção a esse Programa, o que
impede uma avaliação das ações tomadas pelos ór
gãos envolvidos. O presente requerimento irá possi
bilitar conhecer a real situação do Programa, que
consideramos de extrema importância e vital para a
economia do País.

Dentro deste escopo situa-se nossa solicitação.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 

Deputado Leônidas Cristino.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.931, DE 1997

(Do Sr. José Augusto)

Solicita informações sobre a Rádio
Planalto Estéreo Som LIda:, e a Rádio
Gama LIda., cuja concessão previa sua
operação na cidade de Diadema - SP.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. ExA seja
encaminhada, ao Sr. Ministro das Comunicações, o
seguinte pedido de informações:

. Tendo tornado conhecimento de notícias que
dão conta de irregula~qades na transferência de
uma concessão de rádio da cidad~ de Diadema para
a cidade de São Paulo, requeiro CÓpia dos seguintes
documentos, acompanhados dó~ necessários escla
recimentos:

1) Edital e portaria de outorga de concessão da
-Rádio Planalto Estéreo~m LtdaÍI em Diadema - SP;

2) Qual a atual freqüência, potência, e 'classe
da emissora acima mencionada?'

3) Portaria e documentação acessória, pela
qual a emissora Rádio Planalto pleiteou a alteração
do plano básico de FM, aumento de potência e

,mudança de classe;
4) Houve algum ato de impugnação durante o

processo de mudança de:classe, potência? Em caso
positivo, indicar os autores de tais impugnações, 'a fun
damen~ das mesmas e suas datas de protocolo;

5) Qual, o fundamento legal que possibilitou a
mudança da Rádio Planalto Estéreo Som Ltda., de
Diadema pata São Paulo?

6) Qual o número da licença de funcionamento
,c;ta rádio acima mencionada?

7) Qual a portaria, e respectiva data, que auto
rizou a Rádio Planalto Estéreo Som Ltda. a operar
na Avenida Paulista nº 2198, 242 andar, cidade de
São Paala?

Sat~r das Sessões, 23 de outubro. de 1997. 
Deputado AugustodaSiIva~Deput,ado Federal.

REQUERIMENTO N2 2.932, DE 1997
(Do Sr. Luciano Zica)

Solicita do Senhor MI"istro CIa saúde
informações sobre 'política de imunização.

Se11nor Presidente,
Requ~iro de V. ExJ, com base no art. 50 da

ConstituiçãO Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do
Regimento'lnterno da Câmara dos Deputados que, ou-
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vida a Mesa, sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da saúde, informações sobre a política de imuniza-
ção. .

Justificação

A situação da saúde já era gravíssima no que
diz respeito a consultas, terapias, intemações, cirur
gias, etc., ou seja, dos procedimentos de diagnóstico
e tratamento em geral. Não tínhamos até o fim de
1994 problemas com o abastecimento das vacinas
usadas no Programa Nacional de Imunização (PNI).

A partir de 1995, juntamente com a precariza
ção do serviço público de saúde, assistimos à dimi
nuição dos estoques de vacinas dificultando a manu
tenção de altas coberturas vacinais, propiciando que
doenças antes controladas voltem a ocorrer, como é
o caso do sarampo. Diante desta epidemia no Esta
do de São Paulo, o estoque precário de vacinas foi
um dos determinantes para as estratégias definidas
para o enfrentamento da epidemia. Além disto esta
mos ameaçados pelo retomo de outras doenças que
há anos estavam controladas, como difteria, tétano e
coqueluche, devido à falta da DPT tríplice bacteriana.

Em abril do ano passado o Governo Federal
fez uma licitação intemacional para a compra de 15
milhões de doses de vacina tríplice bacteriana, mas
o laboratório chinês que ganhou a concorrência atra
sou a remessa de amostras para os testes e em se
tembro avisou que não teria condições de entregar o
produto. Somente quando já faltavam vacinas em 26
Estados é que novas encomendas foram feitas a
laboratórios suíços e indianos.

Em novembro de 1996, a Vigilância Sanitária
de São Paulo suspendeu a aplicação do lote suíço
da tríplice depois que várias crianças tiveram reações
em Ribeirão Preto (SP). Um mês depois, o govemo
decidiu devolver o lote de 3,5 milhões de doses da
Tríplice compradas na Suíça porque o Instituto Na
cional de Controle de Qualidade em Saúde exami
nou as vacinas e considerou que eram inadequadas
e insatisfatórias p~r~ ~ uso devido às reações. A
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, também
mandou suspender a aplicação da tríplice indiana
por C/lusa de reações em crianças.

TIVemos ainda U~ adiamento pelo Govemo
Federal, de junho para agosto, deste ano, da primei
ra etapa da Campanha Nacional de Multivacinação
porque, além da tríplice bacteriana, faltavam tam
bém vacinas contra a poliomielite e sarampo. Em
São Paulo, a campanha foi realizada em 21 de junho
passado por causa da epidemia de sarampo. Mesmo
assim s6 foi possível vacinar, com DPT (tríplice bac
teriana), uma parte das crianças com menos de cin-

co anos, pois faltaram vacinas em muitos postos de
saúde.

No caso da vacina contra a hepatite B, todos
os s~tores da saúde pública demonstraram que era
necessário comprar 40 milhões de doses, incorpo
rando à rotina de imunização e vacinando, num pri
meiro momento crianças e adolescentes, sendo a
proposta inclusive aprovada pelo ex-Ministro da Saú
de Adib·'Jatene. Posteriormente, o Govemo só libe
rou a cQmpra de 10 milhões de doses, para vacinar
apenas as ~rianças menores de um ano de idade. O
que não OCorreu até então. Aliás, até mesmo os no
vos profissionais da saúde pública, que eram os úni
cos a serem protegidos contra a hepatite B, não es
tão rec~bendQ esta vacina que está em falta há me
ses. Decepciofl.ado pela falta de seriedade do Go
vemo com a saúde pública, o médico Edmundo Jua
rez, então presidente da Fundação Nacional de
Saúde, demitiu-se do cargo. Vale lembrar que a he
patite B é uma doença grave que pode lesar perma
nentemente o fígado e há uma estimativa de que já
contaminou pelo menos três milhões de brasileiros,
logo a prevenção com a vacina é fundamental, tanto
em crianças, quanto em adolescentes e em adultos,
já que a doença é tran~mitida por transfusão de san
gue, da mãe para o filho e também via ato sexual.

O problema no Brasil é que. não somos auto
suficientes na produção de vacinas e dependemos
das multinacionais que controlam o mercado mun
dial, apesar dos cinco laboratórios nacionais que fa
bricam vacinas (Butantã, Biomang, Funed, IVB e
Tecpar), só não fabricarem vacinas contra a menin
gite AlC e contra a rubéola. Logo, temos a tecnolo
gia, somente falta vontade política a este Governo
para investir na direção da auto-suficiência.

O Brasil necessita para 1997 de 200 milhões
de doses de vacinas de vários tipos e a produção
nacional prevista até o fim do ano é de 112 milhões
de doses. Por isto faltam vacinas. Em São Paulo o
Instituto Butantã já produz 32 milhões de doses de
vários tipos de vacinas e não aumenta a produção
porque não há investimentos do Govemo.

Em função de t.odos estes problemas, São
Paulo está com uma epidemia de sarampo. Nos 10
primeiros meses do ano de 1997 o Centro de Vigi
lância Epidemiológica (CVE) tinha registrado por vol
ta de 10.000 casos confirmados da doença, de mais
ou menos 30.000 casos suspeitos, contra apenas 22
casos em 1996 e oito no ano anterior. Já foram
constatados 15 óbitos no Estado. Além de a ;incidên
cia ter aumentado, tem afetado os adultos numa per
centagem de 50%. A queda na cobertura vacinal é a



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1l! As mulheres que 'sofrerem mutilação to

tal ou parcial de mama,.decorrente .de utilização de
técnica de tratamento de.câncer, têm' direito a cirurgia
plástica reconstrutiva.

Art. 22 Cabe ao Sistema Único de Saúde, por
meio de sua rede de unidades públicas ou convenia
das, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva
de mama prevista no art. '1 2, utilizando-se de todos
os meios e técnicas necesSárias.

Art. 3l! O Poder ExeCutivo' regulamentará esta
lei no prazo de 90 (noventa) dia.s., '

Art. 42 Esta lei entra,. em Vigor na data de sua
publicação.

. Art. 52 Revogam-se as disposiçõet? ~m contrário.

Justiticaçáo

, Assegurar às mulheres mastectomizadas o direi
to a uma cirurgia estética tornou-se ulT,l8 evidente ne
cessidade. A absurda realidade a que estas mulheres
têm se submetido, na qual'não têm acesso a serviços
que lhe ofereçam, def~ inequívoca, a obviamente
necessária correção cirúrgica da mutilação sofrida no
tratamento do câncer de mama, tomou-se imprescindí
vel e inadiável a adoção de um instrumento legal que
lhes desse a garantia desse direito etementar.
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principal razão da epidemia. O número de vacinas 9) Como foram alocados e exeeutados os re-
aplicadas contra o sarampo em todo o País caiu de cursos, da CPMF em 1996 e 1997?
3,4 milhões de doses em 1991 para 2,6 milhões em 10) 'Quais os valores totais do Orçamento da
1996. Em São Paulo o fomecimento de vacinas con- União, em reais, alocados para <> Ministério da Saú-
tra o sarampo também foi reduzido de 669 mil doses de, em cada rubrica, nos anos de 1994,1995, 1996 e
em 1994 para 647 mil em 1995 e 625 mil no ano 1997, desprezada a parcela da CPMF? Qual o valor da
passado. Esta epidemia está se alastrando rapida- execução 0IÇafTl80tária desses anos, em cada rubrica?
mente, já atingiu a região d~ Campinas e está sendo 11) Qual a previsão de recursos em reais do
exportada para outros Estados. Somente em Campi- Orçamento da União, em cada rubrica, para o ano
nas, só para dar um exemplo, já existem 198 casos de 1999, desprezada a parcela da CPMF?
confirmados, 280 com os :testes em andamento e 12) Existe no Orçamento para o ano que vem
dois óbitos. Dos casos confirmados da doença, 50% previsão para investimentos na área de fabricação de
estão na faixa etária entre 20 e 29 anos, o que suge- vacinas? Se existe, quanto e onde será investido? e
riria uma vacinação pelo me~ nesta faixa etária. 13) Quais as campanhas de, vacinação previs-
Não dev~mosnos eSquecer que o sarampo era uma tas para o ano de 1998?
das doenças que mais matava há 25 anos. Sala das Sessões. _ Luciano Zica, Deputado

A queda da vacinação contra o sarampo não é Federal- F'T/SP.
um caso isolado. A antipoliomielite foi réduzida de
2,76 milhões em 1995 para 2,59 milhões no ano PROJETO DE LEI Nt 3.769, DE 1997
passado. A aplicação nacional da terceirá dose da (Da Deputada Maria Elvira)

tríplice também baixou de 2,8 milhões de vacinas ~m Dispõe sobre a ,obrigatoriedade da
1995 para 2,5 milhões em 1996. Neste mesmo pe- ....,,~ da peI
ríodo, o número de doses da tríplice fornecidas peltl cirurgia .--- repanId<Xa' mama a

rede de unic:ladea integrantes do Sistema
Governo federal para São Paulo caiu de 667 mil Único de Saúde nos casos de mutilação
para 546 mil. Estes números nos dão subsídios para dec:orrentes de tralamerito de câncer.
nos fazer acreditar que, continuando este estado de
coisas, uma epidemia de coqueluche e de difteria é
mais do que provável. Nãopodernos nos esquecer
também que a difteria é uma doença com alta Ietalidade.

Eis os qu~stionamentos:

1) Quem são os responsáveis por este estado
de coisas?

2) Qual a previsão para a normalização do
abastecimento das vacinas do PNI- (Pro.9ral11a
Nacional de Imunização)? '

3) Como vai ser feito o controle das doenças
enquanto não houver a normalização do abasteci- ,
mento das vacinas?

4) Quais as estratégias para recuperar a cober
tura vacinal e impedir novas epidemias, principal
mente de difteria, tétano e coqueluche?

5) Para quando está prevista a introdução de
vacina anti-hepatite B na rotina do PNI?

6) Quais as medidas previstas para que em
1998 não enfrentemos os mesmos problemas com o
sarampo, a nível nacional? .

7) Qual a previsão de necessidade de, vacinas
para 1998 e, deste total, qual a quantidadé p~evista

de produção nacional? ' I

8) Qual foi o montante arrecadado' com a
CPMF em 1996 e 1997?
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A insensibilidade dos governantes com a saú
de, em particular com a saúde da mulher, tem deixa
do seqüelas..em nossa sociedade. São milhares de
vítimas do descaso, da incompetência e do precon
ceito. Os programas de atenção à saúde da mulher,
embora bem concebidos e estruturados, estão muito
distantes de sua implantação efetiva na rede de ser
viços do Sistema Único de Saúde. Estão sendo des
caracterizados pela descontinuidade, fragmentação e
falta de recursos.

O resultado não poderia ser outro:ó agrava
mento das condições de saúde e de vida das mulhe
res. Um dos maiores reflexos da falta de uma políti
ca que dê prioridade e atenção à saúde das mulhe
res encontra-se nos alarmantes números de casos
de Câncer de mama em nosso país, vitimando milha
res de mulheres por absoluta falta de meãldas, sabida
mente simples e eficientes, de caráter preventivo.

Os programas de prevenção e controle do cân
cer de mama, que têm como instrumento primordial
os procedimentos educativos e informativos visando
o diagnóstico precoce, não estão implantados na
grande maioria dos municípios do, Brasif. Assim o cân
cer de mama é diagnosticado já éfn estado avançado
de malignidade, o que obriga as mulheres a se subme
terem a processos radicais, como a rnastectomia.

Sem dúvida, o Sistema Único de Saúde ga
rantir a realização de cirurgia estética para as
mulheres com mutilação dos seios, devêria ser
considerado ato de reparação de dano por parte
do estados procedimentos de reconstrução mamá
ria atualmente previstos para. a execução pela
rede assistencial têm se mostrado insuficientes e
não adequados para o atendimento das necessi
dades dessas mulheres.

Só as mulheres que passaram por isso se
riam capazes de dar a dimensão real de seu sofri
mento. A reparação estética poderia trazer para
muitas delas um importante e imprescindível su
porte psicológico e um inestimável apoio à sua re
composição moral, especialmente para a mulher
pobre.

O projeto ora apresentado objeti;va contribuir
para a reversão deste quadro e, principalmente,
assegurar às mulheres mais um de seus direitos
elementares.

Diante do exposto, contamos com o apoio das
colegas Deputadas e dos senhores Deputados para a
sua aprovação.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputada Maria Elvira.

PROJETO DE LEI N2 3.770, DE 1997
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Dá no~~ redação ao parágrafo único
.:lo art. 30 e incisO 11 do art. 31. da Lei nt
5.700, de 12 de setembro de 1971, que
,-dispõe sobre. forma de apresentação
dos Símbolos Nacionais, e dá outras
providências-•

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Sl O panigrafo único do art. 30 da Lei n2

5.700, de 1Sl de setembro de 1971, passa a vigorar
com a seguinte redação:

-Parágrafo único. É permitida a saudação
em palmas como forma de homenagear os Sím
bolos Nacionais; após o fina!' da execução do
Hino.-

Art. 22 O inciso 111 do art. 31 da Lei nl! 5.700, de
1Sl dEI setembro de ~ 971, passa a vigorar com a
seguinte redação:

-111 - usá-Ia ~omo r~vestimento de tribu
na, ou como cobertura de placas, retratos, es
tampas em roupas, J?'ahléis ou monumentos a
inauguração:- '.

Art. 31! Esta lei e~~ em vigor na data de sua
publicação.

Art. 41! Revogam-se as disposições em contrário.

JastiflÇaçio

O Hino Nacional juntamente com a Bandeira, o
Selo e as Armas Nacionais são considerados Sím
bolos Nacionais, confor:me estabelece o § 11! do art.
13 de nossa Constituição. Além do ordenamento
constitucional, a Lei nl! 5.100, de 11! de setembro de
1971, dispõe sobre a fonria e apresentação desses
Sírnbolo$ Nacionais, em diversos morrientos e ocasiões.

Pretendemos com o presente projeto de lei
propor algumas modiflCaç<)es no uso desses símbo
los ao permitir a saudação em palinas como forma
de homenageá-Ios~ bem como a utilização da Ban
deira nacional em roupas.

Urna análise histórico-'Sociológica de nossa cul
tura política Iev~-nós a considerar que os símbolos
nacionais não fO~!11 ainda ihcorporados ao cotidiano
da população, brasileira, diferentemente de países
como os EUA, Argentina, França, entre outros. ,Isso
se deve, em parte, ao fato de que nossa atuallegis
lação é bastante rígida quanto ao uso desses símbo
los e sua utilização está relacionada, no inconsciente
coletivo da População, às FO~f Armadas. Em ou
tras palavras: no Brasil, oco'!eu, por fo~ de nossa
história política receJ:rte, u~ militarização dos sím
bolos nacionais e, por- conseguinte, a população bra-
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seira não toma esses símbolos como repre- Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.
sentativos ele sua nacionalidade. . Justificação

Vejamos; também, o exemplo ele nossas festas
cívicas, como o 7 de Setembro. Quanta diferença. há Um dos objetivos deste projeto ~ lei é resta-
nas comemorações dessa data nacional com o 14 belecer o exame psicOlógico para os candidatos à
de julho francês e o 4 de julho ~mericano! Os símbo- obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.
los nacionais, da forma corno estão sendo usados, Esse exame psicológico foi decidido como im-
não se constituem em elementos para a afirmação portante e nec~ssário tanto pela Câmara dos Depu-
de nossa identidade cultural enquanto Nação. tados como pelo senado Federal, ao longo de todo o

Neste sentido, a proposição em pauta objetiva processo de elaboração do novo Código de Trânsito
corrigir essas distorções, possibilitando uma maior Brásileiro.
flexibilização no uso e apresentação dos símbolos Ao sancionar o Código a ~residência da Repú-
nacionais. Com isso, estaremos contribuindo para o blica vetou o dispositivo que exigia o exame psicoló-
desenvolvimento de uma consciência cívico-cidadã gico pàra a obtenção da Carteira Nacional de Habili-
dos brasileiros, razão pela qual solicito de meus i1us- tação. Por conseqüência, .outros dispoeitivos que se
tres Pares a aprovação da matéria. referiam a exame psicolÓQico (e não 'são poucos...)

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. _ também caíram. A alega~o do veto"soube-se, é
Deputado Amaldo Faria de Sá. que o exame psicológico iria criar uma reserva de

mercadol Entendemos que 'poderia haver resrva de
PROJETO DE LEI NIl 3.n1, DE 1997 mercado se tal exame só fosse permitido ser aplica-

(Do Sr. Arnaldo Faria ele Sá) do por psicólogos formados, Ror exemPlO, pela USPI
Dispõe sobre os exames necessá- O que l1ão vem a ser o caso.

rios à obtenção da carteira Nacional de Diante das condições caóticas do trânsito bra-
Habilitação, e dá outras providências. sileiro, deixar de validar um exame reconhecidamen

te necessáriO·com a alegação de -criação de reserva
O Congresso Nacional decreta: de mercado-; significa não priorizar a segurança do
Art. 12 Todo candidato à habilitação para con- trânsito e a rédução do número de acidentes de trân-

duzir veículos automotores deverá submeter-se a sito e su~ vítimas. Estes são dois pontos funda-
exames realizados pelo órgão executivo ele trânsito, mentais pelos quais se pautou () novo Código Brasi-
na seguinte ordem: Ieira de Tiânsitb. Por isso estamos indo contra o

I - de aptidão física e mental; veto a esse dispositivo.
1\ - psicológico; A outra questão tratada em nosso projeto é a
111- escrito, sobre legislação de trânsito; da Carteira de Habilitação para menores a partir de
IV - de noções de primeiros socorros, confor- dezesseis anos. Apesar de·irmos cóntra o dispositivo

me regulamentação do Contran; dQ novo Código, a nosS\i postura aqui é uma ques-
V - de direção veicular, realizado na via públi- tão de coerência com uma de .nosSás próprias leis,

ca, em veículos da categoria para a qual estiver ha- a que reconhece o discernimento do jovem de de-
bilitando-se. zesseis anos para votar. Por qt:le ele não o teria para

Art..?o- Fica permitido aos menores a partir de conduzir um veículo de forma correta? Isso é apenas
16 (dezesseis) anos, com autorização dos pais ou questão de educação. Qualqúer um de nós está su-
responsáveis, prestar exames de habilitação para jeito a cometer uma infração ou crime de trânsito.
conduzir veículos automotores. Para isso foram previstas as', pen~s, no Código. No

§ 12 Ao candidato aprovado será conferida per- caso do menor, ele tem.apenas que estar sujeito 'a
missão provisória para dirigir somente acompanhado regras mais estritas. '
de um dos pais ou responsável. - Os Estados Unidos, pãís rigorosíssimo com o

§ 22 Qualquer infraÇão ou crime de trânsito co.. seu ordenamento jurídico, possuem Estados onde a
metido pelo menor condutor será ele responsabilida~ ~i permite que menores a ';partir· de dezesseis anos
de conjunta dos seus pais ou responsável. conduzam veículos automotores. Dentro de condições

Art. 31l O Poder Executivo regulamentará esta estritas, ben:1 entendido. Este fator é impreScindívef para
lei no prazo de sessenta dias a contar da data de que o resultado seja aprovado.:O tefllX> roostra que a
sua publicação. regra tem funcionado satisfatoriamente.

Art. 42 El)ta lei entra em vigor sessenta dias Isso é o que pretendemos aqui ao limitar as cir-
IIPÓS a data de sua publicação. cunstâncias em que o jovem possa estar ao YGIanIe.
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E também comprometendo diretamente os pais pe
las infrações ou crimes de trânsito eventualmente
cometidos pelo menor condutor. .

Ao dar esse voto de confiança.€ios jovens esta
mos educando-os, formando a sua personalidade de
cidadãos responsáveis pelo bom convívio social. Da
mesma fonna que lhes outorgamos o direito ao voto,
o qual eles já mostraram usar com muita responsabi
lidade, cabe a nós sermos, agora, coerentes e lhes
garantirmos o direito de prestar exames de habilita
ção para conduzir veículos automotores. Não deve
mos prejulgá-Ios como se a grande maioria deles
fosse uma ameaça à segurança pública.

Ameaça hã, verdadeiramente, da parte de mui
tos adultos emocionalmente instáveis que, sem qual
quer avaliação psicológica por parte das autoridades
de trânsito, continuam sendo permitidos a conduzir
veículos mesmo após o cometimento de reiteradas
infrações.

Ao contar com o melhor discernimento dos
Srs. Deputados sobre as questões acima expos
tas, .confiamos na aprovação do presente projeto
de lei.

Sala das Sessões, de de 1997. - Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados

Na fonna admitida no art. 50, § ~, da Constituição
Federal, COI1ÜI1adO com o art. 115, e seu inciso I, e art.
116, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, requeiro a V. Ex!: seja encaminhado ao Senhor
Ministro das Relações Exteriores o presente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.933/1997

a fim de que aquela autoridade govemamental
informe a esta Casa do Congresso Nacional:

1) Qual o total arrecadado pelos Serviços Con
sulares brasileiros no exterior, nos últimos cinco
anos, com a cobrança de taxas e emolumentos para
prestação de serviços a brasileiros no exterior?

2) Qual a tabela de taxas e emolumentos prati
cada'por esses serviços no exterior, especificando
por tipo de serviço prestado?

3) Qual o destino dado à receita total com es
ses serviços, no período assinalado no item 1?

Justificação

Com a crise socioeconômica vividLhoje. no
Brasil, centenas de milhares de patrícios emigram.
todos os anos, em busca de emprego e de melhoria
de renda, tratando-se, portanto, de pessoas hl,lmil-

des em sua grande maioria; calcula-se que somente
entre os decasseguis existam ne~ condição mais
de 200 mil emigrantes.

Na relação desses serviços consulares,
podem ser citados os de renovação de passa
portes e emissão de certidões de nascimento
e de procurações.

A grande questão que precisa ser apresentada
é em relação aos valores cObrados por tais serviços,
em dólares e em níveis verdadeiramente escandalo
sos, política que, aliãs, vai 'na contra-mão do que se
observa hoje no Brasil, O'rIde a discussão é pela
apl~ção de dispositivo constitucional que determina
a ise~o de qualquer cobrança para a emissão de
certidões de registro cMI e de óbito.

Também deve ser de conhecimento público o
destiná ~ado à reCeita com a prestação no exterior
desses Serviços consulares, tendo em vista os pres
supostos de moralidade e de legalidade que devem
presidir as decisões no âmbito da Administração
Pública. .

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputad9 Amàldo Faria de Sá.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NiI . , DE 1996 .

(Do Sr. Barbosa Neto)

Inclui o 'Cerrado na r;elação a,os bio
mas considerados patrimônio nacional,
modiflcando o § 42 do art. 225 da'Consti
tuiÇão Federal.

, ,
As. Mesas da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal, nos tennos do 'art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional~ "

Artigo úniCo. O § 42 do art. 225 passa a
vigó'rar co.m a· seguinte redação:

-Art:· 225·.•.•.•••••••••.•••••••••••....••••••••••.•••••••

§ 42 A tlh;;;;;:~õ~j;"b-.;i;;i~:·~·Q;;;;;;:·~
mata atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato
Grossense '~ a Zona~ra são patrirnônib nacional,
e sua~ far-5e-á, na forma. da lei, dentro de condi
ções que assegurem a preservação do meio ambiente,
inclusive quanto ao uso dos' recursos naturais:

Jú.iif~

A cdnstituição F~raI. elevou à categoria de patri
mônio nacional seis biomas GU complexos ecológicos: a
floresta amazônica brasileira, 'a l11aia atlântica, a Sena
do Mar, o PantanalMato-Grossense e a Zona Costeira.
Nossa Lei Maior estabelece que, nessas áreas, a ocu-



Segundo a Embrapa, dois terços da região têm
caraçterísticas favoráveis para o desenvolvimento da
agricultura de alta tecnologia. Entretanto, a sustenta
tibilidade do modelo atual 'de agricultura é questioná
vel, pelos seguintes motivos: a) o uso intensivo de
máquinas agrícolas está compactando os solos do
cerrado, destruindo sua excelente capacidade primi
tiva de infiltração de água, o que vem causando ele
vadas taxas de erosão e aumentando a vulnerabili
dade das culturas ao estresse hídrico; b) o uso abu
sivo e incorreto cte agrotó>f~' de fertilizantes e da
calagem, que poluem os solos e as águas, vem pre
judicando a prodOç~o agrlcola, a economia pesquei
ra e o consumo humano; c) o uso abusivo e incorre
tO de sistemas de irrigação nas chapadas, a drena
Qem das várzeas e a destruição da vegetação ribeiri
nna, começa a comprometer o balanço hídrico, com
prejuízo para a pereridade dos rios, o abastecimen
to das populações humanas e a geração de energia
h'idrelétric'é!-; d) o desmatamento, as grandes exten
sões lllOflQcultivadas e o uso abusivo de agrotóxi
cos, que J:!timinam os inimigos naturais e os poliniza
dores da~ pulturas agrícólas, vem causando um au-

•mento no ·t1úmero de pragas e uma diminuição na, . .

taxa de pOlinização, com uma conseqüente queda
na produti'vidSde; e) o desmatamento pará produção
de madeira, 'carvão e expansão das áreas cultivadas
e a substituição das p'1..tagp,os nativas pqr pasta-

.' .; gens p'lantadas, está c.a..,,·"lOdo a destruição'do patri
mônio genetico nativo, ql. inclui espécies de eleva
do potendal'de uso econômico ou de alto valor para
o melhora~nto genético de espécies já cultivadas;
f) a ocu~b de áreas marginais para a agricultura,
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pação .e utilização far-se-á ·dentro d~ condições solos pobres e ácidos da região, graças aos avanços
que assegurem a preservação do meio ambiente, nos conhecimentos científicos e tecnológicos relacia-
inclusive quanta ao uso dos \"~ursos naturais·. na~os ao manejo dos solos (calagem e adubação
(Art. 225,:§ 411)~ química); ao manejo das águas (irrigação) ~ ao me-.

A Constituição portanto, como Se pode consta- Ihoramento genético das plantas (desenvQMmento
tar. excluiu do conceito de patrimônio nacional, o de variedades adaptadas ao clima e sol,os regia-
cerrado. Ao estabelecer que os biomas eleitos de- nais). A expansão agropecuária deu-se tanto por ex-
vem merecer um cuidado maior sob o ponto de vista pansão da área plantada como pelo aumento da pro-
8mbiental, o legislador constituinte, ainda que invo- d1utividade, por meio da mecanização. d8 abudação
luntariamente, de certo modo autorizou uma preocu- e do uso de variedades selecionadas. A área ocupa-
pação menorcom o processo de~ e exploração da por estabelecimentos agropecuários na região
doe oompIexos ecoI6gicos não ilcIuídos na relação. centro-Oeste aumentou de 40,3 milhões de hectares

A 9'dJsão do cerrado'o segundo maior bioma ém 1950. (25% da região) para 113,4 milhões em
nacional depois da Floresta~ e com certeza o 1980 (70,7% ~ região), enquanto as áreas cultiva-
mais ameaçado de degradação depois da Maia AtIânti- das (lavouras, pastos e fIorestamentos) passo,u de
ca, revela, na verdade a ir11Jressão dominante na socie- menés de 0,3% em 1950 para mais de 24% em
dada brasileia de~ o Cerrado é um ecossistema de 1985. A área colhida C<!"! soja pulou de zero em
segooda classe um bioma de inlJortância ecológica me- 1950 para 5 milhões de hectares ~ 1989, repre-
nor. O aspec1O'xerom6rfico da vegetação, com árvores sentando, na época, 42% do total nácional.
baixas e tortuosas, reforça no obeeIvador a ifll>ressão de
que o Cerrado é uma vegetação pobre, pouco civersifica
da em matéria de plantas e aninais, e que pode, p0rtan
to, ser e1ini1ada sem maiores prejuízos ambientais. En
tr9tanto, como sabem aqueles que conhecem o C9nado
de perto, nadaestá mais longe da verdade.

O Cerrado, tendo em vista a sua extensão terri
torial (2 milhões de quilômetros quadrados, 25% da
extensão do território brasileiro), sua posição central
em relação a outros ecossistemas, sua diversidade
de tipologias vegetais (matas, ~ção arbustiva,
campos e outras) e por conter trechós importantes
das três maiores bacias brasileiras e sul-americanas,
a região do cerrado abriga, poteilcialmente, um terço
da biota brasileira, o que significa, em outras pala
vras, 5% da flora e da fauna mundiais. A riqueza mí
nima estimada para a região é da ordem de 166.00ô
espécies, entre animais e plantas.

Todo esse patrimônio genético, de valor cientí
fICO, cultural e econômico incalculável, vem sendo
rapidamente destruído, sobretudo a partir do final da
década de 50, quando a fronteira agropecuária en
controu as .condiçÕes necessárias para avançar s0

bre o centro-Oesté. De lá para cá, a rede de estra
das de rodagem Pavimentadas pulou de zero, em
1950, para quase 17.000 quilômetros em 1989,
representando 12,4% da rede nacional. Acompa
nhando a pavimentação das estradas, a população
da região cresceu· seis vezes, alcançando cerca de
10 milhões de pessoas em 1990, com uma den~ida':'

de média de 6,4 habitantes por quilômetro 9uadrado.
As portas do Cerrado foram abertas para a

agricultura, em grande medida, pela conquista dos



REQUERIMENTO
(Da Sr4 Deputada Lídia Quinan)

Requer voto de regozijo pelo aniver
sário de Goiânia, Capital do Estado de
Goiás.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
117, inciso XIX, § 3º do Regimento Inter/lO, ouvido o Ple
nário, seja registrado nos Anais da Casa voto de regozi
jo pelo 642 aniversário da Cidade de Goiânia, Capital do
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em especial áreas com areias quartzosas, bem Estado de Goiás, amanhã, dia 24 de outubro, CUrTI-

como o crescente voçorocamento causado pelo uso primentando toda população goianiense.
inadequado de áreas mais vulneráveis à erosão, Sala,das Sessões, 23 de outubro de 1997. -
vem condenándo extensas áreas à desertificação, Deputado Lídia Quinan.
no sentido da destruição das condições ambientais REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
que dão sustentação às atividades e à vida humana; N22.934, DE 1997
e g) a intensificação da freqüência das queimadas e (Do Sr. Ivan Valente)
sua concentração no final da época s,eca estão pro-
vocando a savanização dos cerrados, com grande Solicita informações ao Sr. Ministro
redução de seu potencial madeireiro e frutífero. ,~ Aeronáutica sobre empresas que ope-

O que se pode constatar facilmente é que, a rem no Brasil na condição de fretamento.
curto e médio prazos, os processos desordenados Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui-
de expansão agrícola e urbana tendem a continuar ção Federal, e noS\arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in-
na região do Cerrado, em detrimento do manejo sus- ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. ~ seja
tentado dos recursos naturais. A crescente facilidade encaminhado ao Exm2 Sr. Ministro da Aeronáutica, o
de acesso à região, com implantação de novas rodo- seguinte Pedido de Informações:
vias, ferrovias e hidrovias; a expansão e metropoli- I ...: Sobre' as empresas Martinair, Pelar, Atlas,
zação de suas áreas urbanas, tanto peID crescimen- Cargo Ll:lx, Florida West:
to vegetativo quanto pela imigração e conseqüente a) Por que' estas empresas têm operado no
expansão dos mercados regionais;· a crescente in- Brasil, na condição de fretamento contínuo para em-
dustrialização regional com sua integração no mer- presas brasileiras? .'
cado mais dinâmico das regiões Sul e Sudeste; a ex- b) Anexar cópias dos documentos de autoriza-
pansão da indústria de extração mineral aproveitan- ção e regulamentação desse tipo de prestação de
do as grandes reservas minerais regionais; a cons- serviço?
trução de novas usinas hidrelétricas para suprir o c) O DAC tem feito acompanhamento das
crescente déficit energético atual; e, finalmente, a aeronaves estrangeiras das empresas acima. ci-
expansão agrícola, tanto em área quanto em intensi- tadas para verificar se estão ajustadas ao Regu-
dade de uso de insumos, para atender às demandas lamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica,
dos mercados interno e externo, tendem a reforçar e já que determinados países adotam cargas de
acelerar a antropização, o desmatamento, a perda horas voadas por tripulantes técnicos diferentes
de solos, a poluição das águas e a extinção da biota das nossas?
do Cerrado. Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. -

O Cerrado exige, tendo em vista o preocupante Ivan Valente, Deputado Federal.
quadro acima exposto, o mesmo tratamento dispen- PROJETO DE LEI N2 3.772/97
sado pela Constituição à floresta amazônica e outros '(Do Deputado Adylson Motta)
biomas brasileiros. Estes os motivos, portanto, que
recomendam sua inclusão na relação dos patrimô- Proíbe o porte de arma de fogo e a
nios ecológicos nacionais. condução de preso, com escolta armada,

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. _ em vôo comercial regular.
Deputado Barbosa Neto. O Congresso Nacional decreta:,

Art. 12 Ficam proibidos, semqllalquer exceção,
em vôo comercial regular:

1- o porte de arma de fogo;
11 - a condução· de preso acompanhado de

escolta armada.
Art. 22 O Poder Executivo reguJamentará o dis

posto nes~a lei no prazo de sessenla dias, de sua
publicação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
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Justificação

Nada de annas a bordol A segurança do vôo e a
incolumidade dos passageiros e da tJ1>ulação assin o
exigem. .

Do mesmo modo, é proibida a condução de pre
so de alta periculosidade, assim considerado aquele
que tenha de viajar com escolta annada. A sua condu
Qão deverá ser feita em aeronave oficial (do Ministério
da Aeronáutica, do Departamento de Polfeis Federal
ou de Governo Estadual) ou especialmente fretado.

Não é possível que continuem a ocorrer episó
dios lamentáveis, noticiados pela mídia e condena
dos por todos: ora é um policial federal que, indigna
do por não ter porte de arma, resolve atirar nos
pneus do avião; ora. um Coronel que faz disparo em

I uma poltrona; ora um comandante que é preso por
se recusar a transportar policiais a bordo.

Nada de armas'a bordo!
Os riscos de uma tragédia são demasiadamen

te grandes para que o assunto admita to~rância ou
descaso. Se ninguém estiver armado, estarão afas
tadas as possibilidades de um disparo, ainda que
acidental, cujas conseqüências são imprevisíveis' e'
quase sempre fatais.

Este projeto é claro e objetivo: nada de annas de
fogo! E sua aprovação, no mais breve espaço de tem
po, é medida da maior justiça e da maior oportunidade.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Adylson Motta.

INDICAÇAo tfll.048, DE 1997
(Da S~ Marisa Serrano)

Sugere alteração do Decreto nR

2.306, de 19 de agosto de 1997, relativa
aos Conselhos Federais * Medicina,
Odontoiogla e Psicoiogia.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
.Educação e Desporto:

O Decreto n" 2.306, de 19 de agosto de 1997,
substituindo o Decreto rP 2.2JJ7, de 15 de abri do mesmo
ano, presetVOU a~ atriJuída à Ordem dos M
vogados do Brasil para prorulCiar-se previamente sobre a
criação de novos cursos~ de Direlo no País.

No que respeita à área da Saúde, o dP>ma legal
prevê o pronunciamento do Conselho Nacional de Saú
de, desconsiderando a existência dos Conselhos Fede
rais profissionais que, na realidade, são os pares da
OAB em seus ~ivos campos. Tais colegiados cer
tmnente muito têm a contribuir no processo de expan
são e desenvolvimento da educação superior brasileira.

É, pois, oportuno sugerir que, no exame preli
minar para criação dos cursos mencionados no art.

16/do Decreto nR2.306197, seja prevista a consulta,
respectivamente, aos Conselhos Federais de Medici
na, Odontologia e· Psicologia, ampliandó. de. forma
smutar á densidade dos estudos sobre o assunto.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. -
Deputada Marisa Serrano.· '

REQUERIMENTO
(Da S~ Marisa Serrano)

Requer o encaminhamento de Indi
cação Parlamentar ao senhor Ministro de
estado da Educação e Desporto.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. ExA nos termos do art. 113, § 12,

do Regimento Interno, o encamin~amento de Indica
ção Parlamentar ao Senhor Ministro de Estado da
Educação e Desporto.

Trata-se de sugerir a inclusão, no processo de
análise preliminar de novos cursos superiores em
Medicina, Odontologia e Psicologia, do pronuncia
mento dos respectivos Conselhos Federais profissio
nais, a exemplo do que já est,á previsto para a Or
dem dos Advogados do Brasil, no caso dos cursos
jurídicós. '

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputada Marisa serrano.

PROJETO DE LEI NR 3.773, DE 1997
(Do Sr. Walt~r Pinheiro e Outros)

Acrescenta parágraf~ ao art. 20 da
Lei nR8.036, de 11 de maio de 1990, que

. -dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras provid6n
elas-.

O Congresso Nacional'decreta:
Art. 12 O art. 20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio

de 1990, passa a vigorar acrescido do segi:Jinte § 22,

sendo renumerados os demais: . .
•Art. 20 ........•......•, .
•••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••

§ 2' As modalidades de movimentação
previstas nos incisos V, VI e VII do caput
são asseguradas igualmente aos detentores
de financiamentós imobiliários concedidos
por entidades fechadas de previdência com
plementar; .independentemente de o imóvel
ser financiável nas condições vigentes para
o SFH, observadas as demais condições es
tabelecidas pelo Conselho Curador.

•
. Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. para o dia 30 de outubro, às 10 horas, a fim de ho-
, • • - mepageanTlOS, em Plenário, os 480 anos que Marti-

Justlflcaçao nho L.utero deu .início ao Protestantismo nó' munao.
O a:rt~20 da Lei n2 8.036, de 1990, estabelece Sala de Sessões, 23 de outubro. de 1997. -

clara e inequivocamente as situações para a movi- Deputado Vanessa Feli~ PFURJ - Deputado
mentação dos recursos da conta vinculada do traba- Inoc6nclo Oliveira, Líder do PFL.

Ihador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - REQUERIMENTO DE iNFORMAÇÃO
FGTS. Os incisos V, VI e VII regulam, nesse contexí?, Nt 2.936. DE 1997
as possibilidades de saque para aquisição de~ (Do Sr. Paulo Delgado)
própria. Em todos eles, a lei estabelece a restnçao de . _
que a possibilidade de movimentação é restrita aos.ca- Solicita inform~_ao Sr. Ministro
50S em que os imóveis sejam financiáveis, no âmbito de Eetado da Admlmstraçao Federal e Re-
do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. fonna do Estado sobnt a situação ftncionaI

Se essa restrição fazia sentido no início da dê- dos~ de Higiene e Segurança do
cada, quando os recursos disponíveis eram mais far- Trabalho.
tos e o teto de financiamento do SFH e.ra bem su~ Senhor P\'8S~te:
rior, em termos reais, ao atual valor, hOJe se constituI Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui-
em instrumento de exclusão de milhões de titulares ção Federal e arts. 60, inciso 11, 115, inciso I, e 116,
de contas vinculadas, que são forçados ~ buscar ou- inciso li, alínea b todQ.s do Regimento Interno da Câ-
tras opções de mercado para consegulI::--acessQ .à mara dos DeputadOs, -sQlicito â"\f:4!il que seja en-
casa própria. Dentre esses, um dos segmentos maIS caminhado ao Sr. Ministro de Estado da Administra-
importantes é o dos trabalhadores que recorrem a fi- ção Fede~1 e Reforma do' Estado, o presente pedido
nanciamentos imobiliá~i~s ~ncedidos pelas entida- de informações. . I .

des fechadas de prevldencla complementar de que O Decreto n2' 55.841, de 15 de março de 1965,
são segurados. ., . . ... _ aprovou o Regulamento'da Inspeção do Trabalho

Visando cornglr esta Injusta dlscnmlnaçao, o que definiu, em se.u art. 22, as autoridades campa-
Projeto de Lei que ora apresentamos acrescentar tentes do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho.
parágrafo ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, asse- Em acordo com o méncionado Regulamento, foram
gurando o direito de acesso a essas modalidades~ classificadas, em um primeiro momento, como inte-
saqu~ também para .os trabalhadores que ~et~m fl- grantes do Sistema Federal de Inspeção do Traba-
nanclamento concedido por fundo de pensa0, Inde- lho as seguintes categorias funcionais:
pendentemente de que o imóvel seja financiável nas I _ Fiscais do Trabalho;
condições estabelecidas pelo SFH. 11 _ Médicos do Trabalho, quando no efetivo

Em face do elevado alcance social e alto teor exercício de funções de ~inspeçãq 'da higiene do
de justiça de nossa proposta, temos a certeza de trabalho'
conta~scom o apoio dos i1u~tres Depu~adas e De- 111 .:. Engenheiros, quando no efetivo exercício
putados a aprovaçao deste Projeto de Lei. de funções de inspeção da'seguranÇa do trabalho;

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. - IV _ Assistentes Sociais, quando no efetivo
Deputado Walter Pinheiro, Deputado Luciano lica exercício de funçõés de inspeção'ao trabalho das
- Deputado Miguel Rosseto - Deputado Fernando mulheres e menores.

Ferro. Posteriormente, em 27 de julho de 1989, com o
REQUERIMENTO advento do Decreto n2 97:995, de 26 de julho de

(Da srª Vanessa Felippe) 1989, foi incluíd~ c.omo integrante do Sistema Fede-
, ral de Inspeção ~. Trabalh.9' a categoria funcional

Requer a convocação de sessão ao- de Agente de Higiene e Segurança do Trabalho.
Iene da Câmara dos Deputados para o dia Ainda em 1989, na f0ri:F da Lei n2 7.855, de
30 de outubro de 1997, às 10 horas. 24 de outubro; foi instituído o Programa de Desen-

Senhor Presidente, volvirnento do Sistema Federal de Inspeção do Tra-
Representando um décimo da composição da béllho, destinado a Pfomover e desenvolver as ativi-

Câmara dos Deputados, requeremos a V. Ex.lI, com dades de inspeção dás norri1as de proteção, segu-
base no artigo 68 do Regimento Intemo, e ouvido ,o rança e medicina do. trabalho. Como parte desse
Plenário, a convocação de sessão solene desta Casa Programa~ Desenvolvimento, foi concedida, a títu-
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\o de fomento à produtividade, a Gratificação de Es
tímulo à Fiscalização ~ Arrecadação aos integ(antes
das categorias funcionais componentes do Sistema
Federal "dá Inspeçãó do Trabalho, com a exclusão
inexplicável dos servidores ocupantes dos cargos de
Agente de Higiene e Segurança do Trabalho.

Com o objetivo de corrigir a distorção apontada,
o Ministério do Trabalho encaminhou, ao Ministério da
Administração e Refonna do Estado, por meio do Pro
cesso n2 46040.002204192-29, minuta de projeto de lei
que contempla a extensão da GratifICação de Estímulo
à Fiscalização e Atrecadaçã.o aos ocupantes do cargo
de Agente de Higief:le e Segurança do Trabalho.

Dessa forma, é de se indagar ao destinatário
do presente pedido de informações o seguinte:

I - se a categoria funcional de Agente de Higie
ne e Segurança do Tr~,balho compõe o Sistema Fe
deral de Inspeção do Trabalho, por que os seus inte
grantes não fazem jus à percepção da Gratificação
de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação;

11 - qual o posicionamento oficial, do Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado, so
bre a proposta contida no Processo n2

46040.002204192-29.
, Sala da~ Sessões, 23 de outubro de 1997. 

Deputado Paulo Delgado.
Brasília, 22 de outubro de 1997.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Noel de Oliveira)

Requer voto de pesar pelo faleci
mento do ex-Deputado José Fernando
Bruno.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. ex-, nos termos do art. 117 inci

so XVIlt, do Regimento Interno, ouvido o Plenário,
seja registrado nos Anais da Casa voto de pesar
pelo falecimento do ex-Deputado José Fernando
Bruno, sendo esta iniciativa comunicada à famnia
enlutada.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Noel de Oliveira.

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Severino Cave:canti, 2!! VtCe--Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)
Vai-se passar ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Adylson Motta,
que falará pelo PPB.

O SR. ADYLSON MOTTA (PPB - RS. Sem re
,qisão do orador.) ::-'Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Depu
tados, recebi do Rio Grande do 'Sul uma manifesta
ção da AssoCiação dos Psicólogos de Ttânsito, que
me faz um apelo pàra votar contra o. veto aposto
pelo Sr. Presidente da República ao Projeto de Lei
nº 3.710193, sancionado em 23 de setembro de 1997
pelo Sr. Presidente da República e transfonnado na Lei
nº 9.$>3, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Acontece, Sr. Presidente, que o Presidente da
República vetou 31 dispositivos, entre os quais o in
ciso 1/ do art. 147, que previa a. exigência da realiza
ção àe exame psicológico pelo candidato à habilita
ção. Com isso, foram vetados também os demais
dispositivos que faziam referência ao ,exame.

Sr. Presidente, tenho aqui comigo um estudo
feito ~Ia Associaça-o dos Psicólogos de Trânsito do

\ .
Rio Grande do Sul que demonstra, tom toda clare-
za, que hoje, nos acidentes de trânsito, apenas 10%
podem ser atribuídos à fatalíQade e 90% são devidos
a fatores humanos.

Éntão, é muito importante neste momento que
se reexamine esse assunto e que se procure derru
bar esse veto, porque a segurança na condução de
veículos dspende do caráter que cada um de nós,
motorisfa$, ~sSlJímos.

Con~oni)e dizem os psicólogos, -no trânsito
funciona ohóritem inteiro, com suas neuroses e frus
trações, e ,o veículó como que se constitui no espe
lho do condutor. Por seu intermédio ele revela seu
cará,er, sua il"!teligência e sua verdadeira personali
dade. O condutor equilibrado, de modo geral, rejeita
o perigo, ao passo que o condutor desequilibrado
aceita o perigo. O ínfimo gi'flu de:con~ciência de ris
co no uso da via pública e a baixa p~eocupação so
cial são geradores de incalculáveis conflitos de trân
sito: sinal de' uma deterioraçãp.mental, o risco apare
ce como indício de uma deSorganização das relações
sociais-o

Sr. Presidente, peço a v,. Ex.~ que determine a
transcrição desses dois documentos corno parte in
tegrante do meu pronunciamento.. ,

Por fim, quero aqui, de, público; declarar minha
posição.

Acho que a cada dia, Pelo que vem acontecen
~o no trânsito. brasileiro, assim como em outros seto
-res, precisamos fazer uma avaliação psicológica
maior das pessoas que vão dirigir um veículo ou um
setor de atiVidades. E Vou mais longe, Sr. Presiden
te; acho que até para. ser Deputado deveria haver
um exame psicotécnico. Acho que um exame psicO
técnico não faz mal a ninguém. Pode apenas revelar



Porto Alegre, 13 de outubro de 1997

limo Sr. Deputado Federal
A 'AssoCiação dos ··Psicólogos de \Trânsito do

Rio Grande do Sul APTIRS, vêm por lnaio. desta ma
nifestar sua perplexidade com relação ao::\'eto ao in
ciso 11 dà art. "47 do Projeto de Lei ~ 3.71tY93 sanci0
nado em 23-9-97, transfonnando a matéria "na Lei tfJ

I '

9.503 e instituindo o novo Código de J"rânsito ~rasileiro.

Frente a isto, temos a infonnàr que vários estu
dos de alito~dadesda Psicologi~do TrAn~ko, mos
tram que m~is de 90% dos acidentes são devidos a
fatores human~, enquanto que 1COA, podenj ser atri-
buídoS à fatalidade. '

A cond~o de veículos está representada pelo
caráter que cada um de nós, motoristas, pos,uímos.

No trânsito furx;iona o homem inteiro, com
suas neu~sàs 'e fru~trações, e o veículo como que
se constityi no espelho do condutor. Por seu inter
médio ele revela seu caráter, sua inteligência' e sua
verdadeira perSonaijdade.

O condutor equilibrado, de modo geral, rejeita o
perigo, ao ipasso que o condutor desequilibrado aéei
ta o perigo. O ínfimo grau de consciência de risco rio
uso da via pública e, o baixo índice de preocupação
social são geradores d~ incalculáveis conflitos de
trânsito: sinal de uma deterioração mental, o risco
aparece como indício de uma desorganização das
relações: sociais,' for~ndo os indivíduos :a assumi
rem riscos' insensatos, déstinados a produzir a pró
pria destruição e a de outrQs.

Assim, ressaltamos que a atuação do psicólo
go junto ao trânsito tem um caráter preventivo.

Porto Alegre, 15 de outubro de 1997.
limo Sr. Deputado Federal:
Adylson Motta

Vimos por intennédio desta apresentar a Vossa
Senhoria esta Entidade.

A Associação dos Psicólogos de Trânsito do Rio
Grande cio Sul, também designada pela sigla
A.P.TJAS, sociedade eMl de direito privado, sem fins
lucrativos, fundada em 26 de outubro de 1996, tem por
finalidade promover o congraçamento, defesa, orienta
ção e, supletivamente ao Conselho Regional de Psico
logia, a fiscalização dos trabalhos cios psicólogos que
examinam, em qualquer grau, candidatos à obtenção
da carteira Nacional de Habilitação ou que, comprova
damente, atuem naá.- de Psicologia de Trânsito.

Esta possui um Estatuto Social, registrado no
foro de Porto Alegre com cerca de 200 Psicólogos
associados.

Apresenta um trabalho conjunto com o Conse
lho Regional de Psicologial07 e o Sindicato dos Psi
cólogos do RS.

Acreditamos ser do seu conhecimento que
após aprovado pelo Congresso Nacional, o Projeto
de Lei nR 3.710/93, foi sancionado em 23-9-97 pelo
ExmR Sr. Presidente da República que transformou a
matéria na Lei ~ 9.503, que -institui o Código de
Trânsito Brasileiro-.

Observa-se que, ao sancionar o projeto, o exe
cutivo vetou 31 dispositivos, entre os quais o inciso 11 '
do art. 147, que previa exigência da· realização de
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alguma distorção de comportamento, de caráter, de exame psicológico no candidato à habilitação. Com
personalidade. isso, foram vetados também os demais dispositivos

Então, penso que foi muito infeliz o Presidente, que faziam referência ao eXame.
da República.no momento em.qlie vetou esse dispo- Para justifiCar a adoção d9sses vetos, o Presi-
sitivo, porque o mínimo que se quêr é que uma pes- dente apresentou suas razões nos seguintes termos:

. soa que esteja dirigindo um veículo na via pública, -Países rigorosos no combate à violência no
onde vidas humanas são constantemente postas em trânsito não adotam o exame psicológico para moto-
risco, seja submetida a um exame de seleção para ristas•.••
ver se tem as mínimas condições de equilíbrio para Estarrec~s frente à esta atitude, viemos soli-
conduzir esse veículo. citar seu apoio a favor da manutenção da avaliação

Votarei pela queda do veto e vou trabalhar nes- psicológica, uma vez que e<;>m o veto e o fim dos
se sentido, Sr. Presidente. E se outros argumentos exames psicológicos o código nacional aprovado se
eu não tivesse para isso - e tenho vários - anexo ao toma mais punitivo do que preventivo.
meu pronunciamento o estudo realizado pela Asso- Por conhecermos e acompanharmos a
ciação dos Psicólogos de Trânsito do Estado do Rio luta deste nobre Deputado junto a sociedade
Grande do Sul, o qual respalda de forma técnica vimàs pedir seu apoio riesta cau~a comum a
aquilo que tentei dizer aqui em breves palavras a todos nós.
V. Ex.· e ao Plenário. Atenciosamente. - Sandra de Lima, Vice-

Era o que tinha a dizer. Presidente APT/RS.

DOCUMENTOS A QUE SE· REFERE
OORAOOR:
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Especificamente a respeito da justificativa do portamento do futuro motorista. Cabe ressaltar que
ExceIentíssimo Sr. Presidente, de que ·países rigo- tanto o médico como o psicólogo podem faz~r o exa-
rosos no combate à violênCIa no trânsito não adotam ~ ment~I, do candidato, entretanto, nareali~ação

o exame:psiGológicG-paramotorislas·, temos à con- deSse exame por um psicólogo, contempfa-se o fato,
trapor, que os .contextos culturais, daqueles países, de que além do recurso da entrevista, ele lança mão
certamente são preparatórios para uma conscienti- de instrumentos e técnicas psicológicas, ,que lhe são
zação de respeito à normas e valores tanto na famí- de uso privativo, podendo detectar possíveis variá-
lia como na comunidade, independente da estratifi- veis no processo de avaliação dos candidatos à ob-
cação soeial, possibilitando assim, à sua população, tenção da Carteira Nacional de Habilitação, bem
a aceitação das leis e regras sociais. cbmo examinar cientificamente suas hipóteses e as-

Por outro lado, não' se pode esquecer que o sim formular um Laudo Psicológico.
Brasil' é um país sui generis com relação à violência O psicólogo é o profissional capacitado e habili-
no trânsito, onde a perda de.&Q.OOO pessoas por ano tado para identiftear alterações no comportamento e
não se reverterá simplesmente com a implantação na personalidade bem como avaliar forças e fraque-
única e exclusiva, através de medidas coereitivas. zas do candidato à motorista podendo integrar os

Novamente, defrontamo-nos com um quadro tí- dados e emitir o parecer de aptidão .psicológica 'para
pico do Brasil atual: o imediatismo nas ações, a bus- o trânsito.
ca por soluções rápidas, curativas, preventivas, um A complexidade dós -fenômenos psicológicos
verdadeiro caso de polícia, enquanto que trânsito é está a exigir avanços substanciaiS! de todo instru-
uma. questão de educação. É -o mesmo modelo ado- mental técnico de que' o ps~lqgo dispõe nos dias
tado na saúde neste país, ou seja, procura-se curar de hoje.
o que não se pode prevenir, procura-se atender o ,No estágio atual de conhecimento, os instru-
que não se pode planejar. mentàs de mensuração psicológica tem coeficientes

É necessário sem dúvidá, a reformulação do de validade e fidedignidade aceitáveis.
Código de Trânsito Brasileiro, retificando medidas Certamente, a contribuição do psicólogo estará
com base nas experiências intemacionais procuran- assegurada junto a programas educativos, de treina-
do com isso atualizá-lo e capacitá-lo ao novo milê. manto assim como de prevenção primária, secundária
nio, não obstante, deve-se esclarecer que caracte- e terciária nas escolas, centro de condutores e demais
rísticas de países diversos não necessariamente es- instituições em que o trabalho se fizer necessário.
pelhama nossa realidadê. Urge, pois, a adoção de Certos de um posicionamento de apoio e divu1-
uma. política que perpasse por todas' as instituições gação do disposto acima, esperamos uma ação fren-
do país, buscando contribuições e ouvindo a soeie- te a situação atual. ,
dade civil e organizada a fim de que se possa criar Atenciosamente. - Psicóloga Sandra de Uma,
mecanismos de práticas que a mantenham organiza- Vice-Presid,Émte A.P.T./RS.
da e em constante atualização. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

Podemos ainda, destacar que segundo Geral': Concedo a palavra ao Deputado Carlos Melles, que
do Wilde, considerado a maior autoridade da Psico- falará pelo PFL
Iogia do Trânsito, professor da Queens University O SR.' CARLOS MELLES (PFl- MG. Pronun-
(Canadá), os acidentes tem muito a ver com o nível cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
de risco que as pessoas estão dispostas a aceitar, SI"$. Deputados, uso esta tribuna com a maior satis-
refere que os risco.s pretendidos têm como siooni- fação para:registrar neste momento o aniversário do
mos: riscos aceitos;' tolerados, desejados, preferidos Município"de São 8ebastiijo do Paraíso, minha terra
e riscos decisivos. . natal, que'comemora 176 anos no próximo dia 25 de

A redução dos\acidentes parece estar localiza- Outubro. .
cJa em; medidas eficazes na diminuição do nível de localizada no sudoeste de Minas Gerais, re-
fisco pretendido em déterminados subgrupos da po- gião privilegiada do nosso imenso e rico Brasil, São
pulação ou no país como um todo.' Sebastião do Paraíso pode orgul~ar-sede'completar

O projeto do novo código considera que o exa- mais umano',com balanço positiVo.
me físico e mental é suficiente para análise da capa- Apenas como indicativo de sua qualidade de
citação do candidato à habilitação. No entanto, ele vida, temoS'um índice quase zero de mortalidade in-
permite apenas avaliar a presença ou ausência de fantil e enetyia elétrica ~ saneamento básico em
condições patológicas que podem interferir no com- 95% das residênCIas, reflexo da força de trabalho de
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sua população e do suporte de uma economia diver
sificada, com o café como carro-ehefe dessa econo
mia. O café ali produzido é um dos melhores do País
e do mundo, ocupando o espaço total na exporta
ção. gerando divisas e empregos, com um aspecto
econômico e social muito forte em nossa região.

Têm destaque também as agroindústrias. São
laticínios de reconhecida qualidade, com grande ex
pressão não só em Minas, mas em todo o País.

A cidade tem o maior pólo coureiro do Estado
de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil, com
nove unidades industriais e dezenas de pequenas e
médias fábricas de calçados, um setor cooperativista
influente, sediando a terceira maior cooperativa de
café do País, responsável pela operação de 500 mil
sacas de café por ano, a Cooparaíso, e um setor co
merciai bastante competitivo, tendo à frente a pre
miada Associação Comercial e Industrial, uma das
mais ativas do Estado, com mais de 800 associados.

Ainda merece menção o emergente pólo médi
co-hospitalar, cujas empresas instaladas já respon
dem por considerável parcela na geração de empre
gos e divisas.

Com cerca de 70 mil habitantes, Paraíso expe
rimenta um crescimento harmônico e investe no apri
moramento dos setores básicos, como saúde e edu
cação. Além de novos cursos de ensino superior, a
cidade está prestes a ganhar um dos mais modernos
centros de oncologia do Estado e tem investimentos
também em seus outros hospitais. Todo esse aporte
de recursos e ações colocou a cidade em 34º lugar
entre os mais de 800 Municípios de Minas Gerais,
em qualidade de vida e oportunidades para investi
mentos, segundo relatório assinado pela respeitada
Fundação João Pinheiro, do Governo de Minas Gerais.

Cidade de grandes belezas naturais, com suas
fontes de águas medicinais e uma exuberante vege
tação, São Sebastião do Paraíso encontra na tradi
cional Festa do Congado uma de suas maiores ma
nifestações culturais, atraindo visitantes de todas as
partes do Brasil. Uma cidade assim, voltada para a
vida e com forte vocação para a participação social e
política do povo, faz jus ao nome que tem.

Paraíso, ao festejar seus 176 anos, está cons
ciente também dos problemas que tem e dos avan
ços de que necessita, mas merecem todos os parai
senses, meu querido povo de São Sebastião do Pa
raíso, os parabéns pela parceria das lideranças e
forças vivas, que tem sido a alavanca para plantar
uma vida melhor para todos os paraisenses.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSé LUIZ CLEROT - Sr. Presidente,

peço a p~lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino l,;avaJcanti) 

Tem'V. Ex! a palavra.
O SR. JOSé LUIZ CLEROT (BlocolPMOB-PB.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior meu voto foi MnãoM.

O·'SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Está fe\to o registro.

O SR. JORGE WILSON - Sr. Presidente, peço
a palavra Pela ordem.

O SR. PR~IDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V.~ a palavra.

Ó SR. JORGE WILSON ('BlocoIPMOB- RJ.
Pela ordem. ~m revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior meu voto foi MnãoM.

O .SR. PRESlpENTE (Severino Cavalcanti) 
Está feito o registro.·

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paes Landim.

O SR. PAES LANDIM (PFl- PI) - Sr. Presidente,
ontem reportei-me à apreensão dos produtores do
cerrado do Piauí, pela ausência de zoneamento agrí
cola. Houve uma falha do Ministério da Agricultura e
possivelmente das autoridades da área agrícola do
meu Estado por não terem despertado a este Ministério
o atraso na elaboração do zoneamento agrícola, que
terá que ser submetido ainda ao Banco Central para a
devida homologação.

Sr. Presidente, todos os produtores do cerrado
que operaram com custeio agrícola se encontram em
situação normal junto aos bancos, tendo pago todas as
operações'bancárias, sem recorrer ao Proagro.

Neste momento, para o custeio, é necessário o
financiamento do Banco do Brasil, que, exatamente
por falta de zoneamento agrícola, por culpa da buro
cracia do Ministério da Agricultura, até agora não foi
feito. O que está, evidentemente, ocasionando pre
juízos de grande monta para os produtores do cerra
do do meu Estado é exatamente a premência das
necessidades de custeio, principalmente para plantio
no cerrado piauiense..

Todas as propostas pretendidas pelos senho
res produtores rurais requerem garantias reais, além
do penhor de safra pendente. f,

A infra-estrutura básica de produção atualmen
te disponível, maquinários, implementas e aplicações
são suficientes para atender à demanda da safra
199711998, faltando exatamente o chamado zoneamento
agrícola.
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Não é possível que o Ministério da Agricultura
não tome providências para evitar prejuízos ao cer
rado do Piauí, essa última grande fronteira agrícola
do País.'Basta citar os dados de precipitação dispo
níveis ;pelo Ministério da Agricultura. obtidos através
dos pluviômetros localizados no solo na extensão do
Vale do Gurguéia e ligados ao cerrado.

Podemos afirmar que o regime de chuvas do
nosso cerrado recebe influência considerável do cli
ma do Centro-Oeste, onde, segundo o relatório de
Comissão do Senado, os riscos com o fenômeno EI
Niilo são desprezíveis.

Basta ver as estatísticas das últimas safras
para mostrar que o cerrado piauiense, se devida
mente impulsionaQo, Sr. Presiderite. tem todas as
condições de responder às mais amplas demandas
e necessidades de grãos do nosso País.

Repito, a precipitação pluviométrica do cerrado
é uma das maiores do País. da ordem de 1.200 milí
metros. E não é possível que. por um descuido...

O Sr. Alberto Silva - Permite-me V. EX- um
aparte?

O SR. PAES LAND5M - Com prazer. Excelência.
O Sr. Alberto Silva - Meu nobre Deputado

Paes Landim. V. Exa. ab0rda um dos mais importan
tes problemas do nosso Estado. Fui Governador
duas vezes e por isso posso garantir que o discurso
de V. Ex!. está tocando no ponto chave da economia
do Piauí. Aproveito a oportunidade para dizer que
não só estou de acordo com o que V. Exa. defende.
como também quero ajudar o Banco do Brasil a ter
mais sensibilidade para com os financiamentos. por
que um plantador do Paraná procurou-me dizendo
que se no Piauí o Banco do Brasil não.financiar a sa
fra. ele vai retirar-se e procurará outro Estado. Pàra
benizo V. Exa. pelo seu disc,:!rso sobre o cerrado
piauiense.

O SR. PAES LANDIM - Muito obrigado. Go
vemador Alberto Silva. V. EX- é um homem profun
damente conhecedor das necessidades e perspecti
vas imensas de nosso cerrado. foi Govemador por
duas vezes e é um homem público dedicado ao nos
so Estado. Espero que com a sua ajuda, com a aju
da do Ministério da Agricultura, do Banco do Brasil e
do Banco Central possamos imediatamente corrigir
essa grave distorção. para não dizer omissão das
autoridades buroeráticas do Ministério da Agricultura
de nosso País. Muito obrigado pelas ponderações
de V. &!.

O SR. PRESIDENTE (severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Deputado Wolney Queiroz.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (BlocoIPDT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Présid~nte. Sras. e
Srs. Deputados. quero usar apenas um ou dois
minutos do meu tempo.

Inicialmente, gostaria de tratar de dois assun
tos relacionados com o desperdício. O primeiro é na
cional: o gasto do Governo Federal em publicidade e
propaganda. que soma 491 milhões no ano de 1997.
Consideramos isso um abuso, um acinte ao estado
de pobreza e de necessidade em que se encontram
a saúde, a educação e quase todos os setores da
vida do nosso País.

Consideramos um abuso, sim, porque consta
tamos que às vésperas das eleições, tempo em que
o atual Presidente será novamente candidato à Pre
sidência da República. não existe o menor pudor, o
menor zelo para com o dinheiro público. Isso vai ser
cobrado e tratado na campanha do próximo ano.
Quero deixar o alerta à sociedade brasileira.

Sr. Presidente, o outro. assunto, também de
desperdício. é da esfera municipal. Na minha cidade.
Caruaru, no Estado de Pernambuco. onde interme
diamOs a liberação, junto 'ao I Programa do INAN. do
Ministério da Saúde, no ano passado. de 800 mil
reais para a destinação de óleo de soja e leite. A li
beração desse dinheiro nós conseguimos por inter
médio do então Prefeito daquela cidade. José Quei
roz. Recebemos o leite e óleo de soja até dezembro
de 1996 e entregamos ao nosso sucessor. mas até
o mês de setembro esses produtos não haviam sido
distribuídos. E mais: tivemos a surpresa desagradá
vel de encontrá-los sendo comercializados nos merca
dinhos e mercearias da periferia da cidade de Caruaru.

É inadmissível! Temos de trazer esse assunto
à tribuna desta Casa e do Congresso Nae:ional. por
que é um fato grave. Sabemos que, apeSar de se
tratar de uma cidade do interior do Estado de Per
nambuco. esse fato demonstra o· d!,!scontrole, o des
prezo e a desatenção que as autoridades têm com o
dinheiro público. Vamos encaminhar uma denúncia
ao Ministério Público. à Polícia Federal e ao INAN,
no Ministério da Saúde. para que apurem essas irre
gularidades. Não é possível que a Prefeitura de Ca
ruam tenha chegàdo a esse ponto de absoluto des
prezo pelo dinheiro público, sobretudo no caso de
um Prefeito recém-eleito' com imensas dificuldades.
Inclusive foi eleito pela minoria da população, por
que. se somássemos os votos dos seus adversários.
certamente teríamos um número maior de eleitores
que não o queriam como Prefeito.
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Temos um Prefeito que não dá a mínima ào
estado de pobreza, de calamidade e de miséria por
que passa a população de Caruaru, que se dá, ao
luxo de desprezar 800 mil dólares em leite e óleo de
soja que deveriam ser distribuídos gratuitamente à
população carente daquela cidade!

Dessa forma, Sr. Presidente, queremos deixar
aqui nosso repúdio por esses ,dois casos de desper
dício no nosso País, um do Governo Federal, da or
dem de 491 milhões de dólares, que são desperdiça
dos em propaganda; o outro do leite e do óleo de
soja que estão sendo vendidos irregularmente, ile
galmente na periferia de Caruaru.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para completar o tempo do Bloco PT, P'DT e PCdoB,
concedo a palavra ao Deputado Agnelo Queiroz.

O SR. AGNELO QUEIROZ (BIocoIPCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, trago aqui uma notícia alvissarei~, que
considero extremamente positiva nesses tempos de
dificuldade para a saúde pública, que está abando
nada por parte destê Governo.

A Comissão de Seguridade Social aprovou
emenda ao Orçamento - uma 'das cinco émendas
coletivas a que tem direito - baseada em uma suges
tão de nossa autoria, garantindo o aporte de 30 milhõ
es de reais para a Fiocruz.

Com esse investimento adicional, em 1998 o
Brasil alcançará a auto-suficiência na produção de
vacinas. Todas as vacinas do Programa Nacional de
Vacinação serão produzidas em nosso País. Portan
to, deixaremos de importá-Ias e de gastar quase 100
milhões.

As vacinas importadas têm de passar por um
controle de qualidade, o qual, muitas vezes, tem de
monstrado serem tóxicas para a nossa' população.
Também deixaremos de ter o transtorno do desa
bastecimento, como houve recentemente, porque as
vacinas importadas apresentavam um alto nível de
toxidade e tiveram de ser devolvidas.

A questão da vacina é de soberania e de segu
rança nacional, especialmente porque em nosso
País são aplicadas mais de 30 milhões de doses por
ano. Portanto, não podemos estar à mercê de inte
resses externos, depender da compra no exterior.
Um país que tem um índice desses de vacinação
tem de ter auto-suficiência na produção de vacinas.

Como já dominamos a tecnologia, é evidente que
o passo que falta é ampliar uma planta na Fiocruz 
que, diga-se de passagem, já obteve um investimento
de 65 milhões -, e, sendo aprovada a emenda da Co-

missão de Seguridade Social e Família, seremos
auto~suficientes na produção de vacinas no Bra~~..

Essa é uma notícia extremamente positiva e al
vissareira porque, querendo ou não-o Governo
Federal, querendo ou não o Ministério da Saúde,
o Congresso Nacional, através da Câmara dos De
putados, está tomando uma'atitude que garante a
auto-suficiência na produção de vacinas no Brasil.
Dominamos a tecnologia, temos capacidade e va
mos produzir vacinas para o nosso povo, mais bara
tas e confiá"eis.

Esse' será um grande presente para a F1ocruz,
pois em 1999 serão lembrados os 100 anos da morte
de Oswaldo Cruz, esse grande brasileiro seu criador.
Aquela fundação tem prestado serviços extraordiná
rios, sendo respeftadíssima no mundo inteiro, reconhe
cida por sua alta qUalidade técnica, e agora dará esse
~ decisivo, aprovado esse investimento que ga
rante nossa auto-suficiência na produção de vacinas.

Esse é um gr~nde feito do Congresso Nacional
do Brasil, que, recohhecendó a necessidade do nos
so povo, aprova uma:emenda que garante essa
auto-suficiência e, conseqüentemente, acaba com o
desperdício de diÍlheiro na compra de vacinas a
cada ano, uma prática absurda.

Era o que tinha ádizer.
O SR. WILSON BRAGA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. WILSON r;lRAGA (PSDB - PB. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
comunico a V. Ex!' que na votação anterior meu voto
foi -não-, e está em branco:no painel.'

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) ~
Está registrado o voto de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Deputado Roberto Paulino.

O SR. ROBERTO PAÚLlNO (BlocoIPMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, usarei três
minutos do nosso tempo e depois cederei nosso espa
ço aos Deputado~ Edinho Aràújo e Noel de Oliveira.

Sr. Preside~te, Sras. e' Srs. Deputados, no últi
mo dom:ngo, na. cidade di Guarabira, conhecida
como a Rainha do Brejo Pa,raibano, aconteceu um
fato muito importante para a'iecologia e para a pre
servação do meio ambiente. A cidade inteira mobili
zou-se - jovens, estudantes, entidades, igrejas e
também o Poder Público municipal - e, com o apoio
da imprensa ,1ocal e do Governo Estadual, fizemos
um mutirão pela preservação'do Rio Guarabira, que
corta toda aci~,ade.
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Esse rio, até domingo passado, era um amon
toadO de lixo. Era um local perigoso, que trazia pro
blemas para a saúde ela êomunidade local,sendó
um grande tran~missor de doenças contagiosas. E
vai ser preservado. Foi feita uma limpeza e conse
guiu-se retirar, em um só dia, quase 80 toneladas de
lixo.

Esse é um fato muito importante. A Prefeitura
de Guarabira plantou uma boa semente, que vai ser
vir de exemplo para outros Municfpios que têm pro
blema idêntico. É um fato inédito e pioneiro, pelo
qual quero parabenizar a Prefeitura de Guarabira, os
seus habitantes e o povo do Brejo, porque realmente
isso vai trazer mais beneffcios à saúde da população
e à preservação do meio ambiente.

Já estamos pedindo recursos ao Ministério
competente em Brasília para que esse rio seja pre
servado e volte a ser o que era no passado, quando
o povo podia beber sua água e nele tornar banho.
Era uma área de lazer e hoje é uma área somente
para lixo.

Eram essas minhas palavras, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para completar o tempo destinado ao PMDB, conce
do a palavra ao Deputado Edinho Araújo pordois minutos.

O SR. EDINHO ARAÚJO (BIocoJPMOB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de deixar registrado encon
tro ocorrido ontem na Comissão de Agricultura e Po
Irtica Rural da Casa, quando estivemm presentes repre
sentantes da produção agrícola de diversos Estados.

Destaco especialmente a representação do no
roeste paulista - produtores, presidentes de sindica
tos e autoridades municipais -, que veio trazer a an-

o gústia do setor produtivo dessa área, em que há um
endividamento por parte dos produtores, os quais
aguardam um parcelamento que lhes dê condições
de contiliuar produzindo, e há expectativa em rela
ção ao crédit'o para a próxima safra, que o Ministro
parece ter anunciado hoje.

Sr. Presidente,' entendo que esse setor é um
dos mais importantes da nossa economia. Ainda on
.tem, os jomals paulistas estampavam o número de
desempregados na Grande São Paulo: mais de 1,4
milhão de pessoas. Todos sabemos que o emprego
mais barato está na agricultura. É lá que reside a
condição de enfrentarmos o desemprego no Pafs.
Mais do que nunca, queremos reafirmar a tese de
que o Governo tem de se voltar para a agricultura, a
fim de que possamos enfrentar essa grande crise de
desemprego, tendo em vista a globalização.

Trago ainda um outro assunto, Sr. Presidente.
Fizemos uma visita, no dia de hoje, ao Ministério da

.Agíiculturà, 'especialmente ao Dr. aarjas Negri, Se
cretário Executivo do Ministério da S"aúde. Levamos
a S.Sa. nossa preocupação em relaçãO ao Hospital
de Base de São José do Rio Preto, que atende a
mais de 100 mil pessoas por mês, tem um grande
papel social e desempenha uma função das mais
importantes no atendimento às pessoas mais caren
tes. Esse hospital encontra-se em grandes dificulda
des. vivendo numa grande crise. Esperamos que o
Ministério da Saúde possa dar-lhe um tratamento di
ferenciado, tendo em vism o elevado trabalho dessa
unidade.hospitalar no campo social.

Era o que tinha dizer.

Durante o disCurso do Sr. Eçfinho Araú
jo, o Sr. Severino Cavalcanti, 2º. Vice-Presi
dente, deixa a cadeiiél da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Moisés Bennesby, § 2º do
artigo 18 do Regimento Interno.

I

O SR PRESIDENTE (Moisés Bennesby) -
Gostaria" de explicar que o temPo destinado às Co
municações Parlamentares só pode ser dividido en
tre dois Parlarnentarés, a não ser que haja liberalida-
de por parte daMesa. ,

O SR~ INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a'palay;ra pela ordem.

O S~.' PRESIDENTE (Mois~s Bennesby) -
Tem V.EX- a patâvra. . '

O SR. INÁCio ARRUDA (BlocoIPCdoB - CE.
Pela ordem. Sem 'revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, quero usar estes breves
três minutos, nesta tarde, neste ple,:,ário aquecido,
para tratar de um tema breve, ao, q~al teremos que
voltar em seguida.

o Primeiramente, em todo o' nosso Estado, o
Ceará, reina a' insegurança públipa. Assistimos, há
poucos dias, aó Govemador trat~r - e o aparato da
mídia fez grande divulgação.:... do problema da greve
;nas Polícias Civil e Militar. O resultado é que a Se
gurança Pública no Estado do qeafà e-st:á cOInplel'a
mente abandonada, com assalto,s nas lic'sfl"adae e i)!"H

Fortaleza, onde os estupros'se 'muitlp!bs'\',fi de forma
veloz. Somado a esse grave p'rotkm ~8, ~~~ e
fome em cerca de cinqüenta M4nicílJl';,t": do E$tado.

O resultado de uma pesquisa (lO fHst<zma Na
ciOl~al de Emprego anuncia que F61~t~!.e7a gJin;;t0 a
suà mais alta taxa de desemprego de·,!: üii.lfqtl~· '.: .. ".;o

anos, ou seja, hOuve um aumento tickn.;,·. :(>'~ 12%.
Associado a isso, a polftica de tr~rll;fe!0r~~~J dé em·
presas Para o Estado do' Ceará prõv;xt'u f!. tomla
ção dP C(':':1;::;:rativas de trabalho, qU(~,: ~,,;;~ ,,"(~!"dtJ1de.
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são agências de emprego, são os gatos, sobre os
quais ouvimos falar muito, que atuam na área da
cana, da laranja, em São Paulo, e em outras áreas
da agricultura. ,Os gatos fonnam cooperativas falsas
de trabalho, destituindo os trabalhadores de todos os
seus direitos.

Ao final, Sr. Presidente, neste minuto que me
resta, gostaria de enfatizar que, diante deste quadro,
o Governador do Estado propõe mais desemprego
no Ceará via desemprego áos funcionários do Banco
do Estado do Ceará. Só nos últimos doze meses fo- .
ram demitidos, através do Plano de Demissão Vo
luntária, cerca de quinhentos e noventa funcionários
desse banco.

Agora, o banco anuncia que aqueles que não
aderiram ao plano têm um tempo mínimo para fazê
lo. Cerca de quatrocentos funcionários têm um tem
po mínimo para aderir ao plano. Caso contrário, re
ceberão uma demissão sumária, por necessidade de
ajustes internos, o que não tem sido discutido com
os funcionários nem com a sociedade. Na verdade,
o banco está sendo preparado para ser privatizado
pelo Governador do Estado do Ceará, e os funcioná
rios é que pagam a conta.

Contra isso queremos registrar, neste dia, o
nosso protesto.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Moisés Bennesby) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Brasil e o próprio povo da
Bahia têm uma visão distorcida do nosso Estado. A
propriedade dos meios de comunicação é mantida
por um grupo muito restrito. Só o grupo do Senador
Antonio Carlos Magalhães detém o controle de cinco
das maiores redes de comunicação do nosso Esta
do, que apresentam a Bahia como um sonho de val
sa permanente, onde tudo vai bem, obrigado. O p0
der da família Magalhães sobre o Governo Federal
ajuda também a vender uma imagem falsa do nosso
Estado.

Como se não bastasse a Bahia ter 4,5 milhões
de analfabetos, ser campeã de violência no campo e
contra crianças e adolescentes, ser campeã nacional
do dengue e da tuberculose, vimos, no único jornal
da Bahia que tem credibilidade 'absoluta, o jornal A
Tarde, que diz a verdade há 85 anos, matéria incon
testável por todos. O citado jornal apresenta matéria
assinada pelo jornalista Marconi de Souza, cujo títu
lo é MDesnutrição atinge 8 milhões de baianosM•

Sr. Presidente, ·desnutrição· tem a tradução
óbvia da palavra 'omeM.

Diz o jornal:

A Bahia é o Estado brasileiro que apre
senta, disparadamente, o maior número de
pessoas em estado de desnutrição grave,
provocada pela fome e pela má alimentação.
Esse foi o resultado da pesquisa feita pela
Sociedáde Brasileira de Nutrição Parenteral
e Enteral, com pacientes atendidos pelo Sis
tema Único de Saú~e. A dimensão da amos
tragem, segundo Dan Waitzberg, presidente
da SBNPE, 'faz da pesquisa a maior já reali
zada no mundo sobre o assunto'.

Sr. Presidente, trata-se' da maior pesquisa já
realizada no mundo sobre esse assunto. Não se tra
ta de nenhuma declaração oposicionista, Constata
se que temos, na ~hia, 3,5 milhões de pessoas em
estaó\. grave de desnutrição e mais cerca d,e 4,2 mi
lhões em 'estado moderado de 'desnutrição, o que
nos coloca, em termos de desnutrição moderada,
logo abai~o do Pará, e, em termos de d~~nutrição

profunda,' como tristemente campeões nacionais.
Enquanto isso, privatiza-se a Coelba e sé' declara
que vão entesourar 1,5.milhão de dólares para, pro
vavelmente, gastar no próximo ano na caropanha
eleitoral. ' .

Em meu Estado, não há Governador, mas um
Governador de" plantão, dirigido pe~o Senador' Anto
nio Carlos Magalhães. Que S. Exa.'tenha a respon
sabilidade de'ordenar que esse recurso que eStá en
tesourado lá seja imediatamente gasto para, pelo
menos, matar a fome dos nossos conterrâneos.

O SR. NOEL DE OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavr~ peía ordem. .

O SR.PRESID~NTE (Moisés Bennesby) 
Tem V. EX'" a~pala\(ra..

O SR. NOEL DE .OLlVEIRA (BIocoIPMDB -RJ.
Pela ofdem. Pronunçía ri.seguinte discurso.) - Sr. Pre-

Ir "
sidente, Sras. e Srs. Deputados, trago ao conheci-
mento desta Casa o falecimento do ex-Deputado Fe
deral José F~rnando· Bruno, ocorrido no dià 12 de

I '

outubro de 1997.
José Fernando Bruno nasceu em Resende, no

Rio de Janeiro, e por Resehde foi eleito Deputado
Federal no período de 1979-1982.

Nesta, Casa, ~steve sempre em defe~a dos
princípios democráticos, em defesa da Pátria, zelan
do sempre pela ética parlamentar e pela austerida
de, contribuindo em áreas de' sua formação profis
sional com um trabalho competente e respeitado que
os Anais desta Casa registram.
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Oficial do nosso Exército, com uma particulari- uma situação fática a reclamar uma regulamentação
dade, foi o primeiro oficial resendense a se formar que torn~ o convívio' sociaLmais justo. É motivado
na AMAN - Academia.Militar das Agulhas Negras -, poi' esta ,certeza dogmática que estou apresentando,
a então Aéademia Militar de Resende. um projeto de lei que visa reparar uma injustiça cos-

Formado Peló IME - Instituto Militar de Enge- tumeiramente praticada contra as mulh~res e seus
nharia - na especialidade de Geodésia, seus conhe- filhos menores, por ocasião da separação júdicial ou
cimentos foram postos em prática na região Nordeste divórcio.
do Brasil, onde realizou levantamentos topográficos É público e notório que os filhos menores, na
num trabalho que deixou sua marca indelével de gtande maioria das separações, ficam sob a guarda
profissional competente. da mãe, seja pela própria natureza materna, que fala

.4inda como militar, dedicou parte de sua vida mais alto diante das dificuldades, seja pelo próprio
na formação de futuros oficiais de nossas Forças Ar- desinteresse demonstrado pelo pai, sempre escuda-
madas terrestres, ministrando aulas de Geometria do pela desculpa simplista de não ter condições de
Descritiva para os alunos cadetes. manter as criariças com segurança e conforto. As-

Possuía os títulos de Bacharel em Economia e sim, este encargo fica para a mulher; que tem de se
Finanças, Administração de Empresas e Pós-Gra- desdobrar para manter sozinha a g!Jarda dos filhos,
duação em Engenharia Econômica. antes responsabilidade dos (fois.

Como professor civil, lecionou na Associação O pai, em pequena minoria, COntribui com pe-
Barra-mansense de Ensino, na Fundação Oswaldo quenas pensões mensais - e muitas vezes as atrasa
Aranha e na Fundação Educacional Dom Bosco.. - sob qualquer pretexto, porque tem certeza de que

Na vida pública, além de ter exercido o manda- a mã~ tudo fará para suprir a ausência e as necessi-
to de Deputado Federal pelo MDB, foi Secretário de dades'materiais de suas cr~anças. '
Administração e Desenvolvimento da Prefeitura de Passado algum tempo, depois da separação
Volta Redonda e Secretário de Planeja~nto da de fato, o pai procura constituir nova família e, neste
Prefeitura de Resende, quando, por honra minha, momento, procura legalizar a separação. Dessa for-
era eu o Prefeito. ma, o único bem imóvel, construído a duras penas,

Possuía a Ordem do Mérito Militar e a Medalha terá de ser alienado para levar a efeito a partilha e
Marechal Trompovisk. Membro da Loja Maçônica com o seu produto construir nova morada para a
Lealdade e Brio, foi seu venerável Mestre e Deputado nova esposa, porque o pai, sem a responsabilidade
Federal à AsseniJléia Maçônica, onde possuía os títulos da guarda dos filhos menores, tem mobilidade de
de Maçom Emérito e Remido. trabalhar e amealhar renda que lhe propicie a efeti-

Esses dados biográficos por mim coletados por vação de se.us objetivos.
certo estão incompletos, pois baseados somente no A mãe~e~ seus filhos, impossibilitados de ad-
nosso convívio diário. Neste convívio, tivemos a quirir nova moradia com o produto da partilha do úni-
oportunidade "e conhecer verdadeiramente o· ho- cO,bem imóvel,' terão que morar de favor na casa de
mem José Fernando Bruno, despido de todos os tí- parentes ou pagar aluguel em favelas ou barracos
tulos e honrarias conquistadas na simplicidade maior de,.fundo~ quintal, sem o mínimo de conforto e se-
de sua vida. Por isso, posso afirmar à sua biografia gurança. Igualmente, terá a mãe de deixar suas
que é dever nosso acrescentar quatro palavras que crianças com qualquer pessoa para ir ao mercado
sempre nortearam sua vida: integridade, retidão de de trabalho,:-a fim de complementar a irrisória pen-
caráter e honorabilidáde. são que m:lf\C8 é suficiente, para cobrir as despesas

Portanto, Sr. Presidente, que esta manifesta- de casa (istQ sem considerar a discriminação neste
ção de pesar pelo falecimento de José Fernando mercado de trabalho).
Bruno seja comunicada à família enlutada. A criança. ,é brutalmente violentada cOm a se-

Era o que tinha a dizer. paração de .seus pais e, no momento da partilha, é
O SR. PRESIDENTE (Moisés Bennesby) arrancada do meio em que está acostumada a viver

Concedo a palavra ao nobre Deputado Valdenor para outro meio totalmente adverSó, cau.sandÔ' sérios
Guedes, último orador, que falará pelo PPB. S. ex- comprometimentos à sua formaÇão sociocultural.
terá cinco minutos. NOS50~ projeto - que ora apresentamos - visa

O SR. VALDENOR GUEDES (PPB - AM. Pro- exatamente proteger e minimizar os efeitos nefastos
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. das separações para as mulheres e seus filhos, tor-
e Srs. Deputados, a atividade legislativa pressupõe nando defesa a venda do único bem imóvel dos ca-



Marilu Guimarães - PFL; Marisa Serrano 
PSOB.

Paraná

José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL;
Maurício Requião - BlocoIPMOB; Max Rosenmann 
PSOB; Moacir Micheletto - BtocolPMOB; Nedson Mi
cheletti - BlocoIPT; Nelson Meurer - PPB; Padre Ro
que - BlocOIPT; Paulo Bemardo - BIocoIPT; Renato
Johnsson - PSOB; Ricardo Barros - PPB; Ricardo Go
myde - BlocolPCdoB; Valdomiro Meger - PFL.

Santa Catarina

Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Blo
colPT; Neuto de Conto - Bloco/PMOB; Paulo Bauer
- PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Serafim Venzon 
Bloco/POT; Valdir Colatto - Bloco/PMOB; Vânio dos
Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Júlio Redecker - PPB; Matheu~ Schmidt - Blo
coIPOT; Miguel Rossetto - BlocolPT; Nelson Harter
- BlocoIPMOB; Nelson Marchezan - PSOB; Odacir
Klein - Bloco/PMOB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo
Ritzel- BlocoIPMOB; Renan Kurtz BlocoIPOT; Val
deci Oliveira - BlocolPT; Waldomiro Fioravante 
Bloco/PT; Veda Crusius - PSOB.

Rondônia

VIII- ENCERRAMENTO

Osmir lima - PFL; Regina Lino ~ Bloco/PMOB.

Maranhão

Neiva Moreira - Bloco/POT.

Moisés Bennesby - PSOB.

Acre

o SR. PRESIDENTE (Moisés Bennesby) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Moisés Bennesby) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
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sais que tenham filhos menores, no momento da se- colPT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT; Luiz
paração judicial, legalizando o usufruto do único bem Máximo - PSOB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Bar-
imóvel ao cônjuge que ficar com a guarda dos filhos. bieri - BlocoIPMOB; Marcos Vinícius de Campos -

Cabe ao Estado e aos pais proporcionar efetiva PFL; Marquinho Chedid - BlocoIPSO; Marta Suplicy
proteção às crianças, garantindo-lhes pleno desen- - BloeolPT; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima -
volvimento físico, mental e social, em condições de PFL; Pedro Vves - PPB; Ricardo Izar - PPB; Salva-
liberdade, dignidade e segurança. Logo, comecemos dor Zimbaldi - PSOB; Sílvio Torres - PSOB; Teima
garantindo-lhes a moradia, como um dos primeiros de Souza - Bloco/PT; Tuga Angerami - PSOB; Val-
passos para a construção da cidadania do homem. demar Costa Neto - PL; Vicente Cascione - PTB;

Assim, conelamo meus pares para viabilizar- Wagner,Rossi - Bloco/PMOB; Zulaiê Cobra - PSDB.
mos a tramitação rápida deste projeto, evitando que Mato Grosso
mais injustiças sejam cometidas.

Era o que tinha a dizer. Murilo Oomingos - PTB; Pedro Henry - PSOB;
Rodrigues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Tetê
Bezerra - Bloco/PMOB; Welinton Fagundes - Pl.

Qistrito Federal

Maria Laura - BlocolPT; Osório Adriano - PFL;
Wigbert6 Tartuce'- pPB.

Goiás

lídia Quinan - BlocoIPMOB; Marconi Perillo 
PSOB; Nair Xavier Lobo - BlocoIPMOB; Pedro Ca
nedo - PL; Roberto Balestra - PPB; Rubens Cosac
- Bloco/PMOB; Vilmar Rocha - PFl.

Mato Grosso do Sul

Ceará

Paulo Lustosa - BlocolPMOBo

Paraíba

José Luiz Clerot - Bloco/PMOB.

Sergipe

Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Luiz Alberto -13Ic>coIPT; Walter Pinheiro~BIocoIPT.

Minas Gerais

Nárcio Rodrigues - PSOB; Neif Jabur - PPB;
OCtávio Elísio - PSOB; Wagner do Nascimento - PPB.

Espírito Santo

Marcus Vicente - PSDB.

Rio de Janeiro

Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSOB; Ro
naldo Santos - PSOB.

São Paulo

José Genoíno - Bloco/PT; José Machado 
BlocoIPT; Koyu lha - PSOB; Luciano Zica - Blo-
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Elton Rohnelt - PFL; Moisés Upnik - PL.

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo
colPMDB; Hilário Coimbra - PSDB; Mário Martins 
BlocoIPMDB; Olávio Rocha - PSDB; Socorro Go
mes - BlocolPCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Átila:Uns - PFL; Cláu
dio Chayes:- PFL; Euler Ribeiro - PFL; João Thomé
Mestrinho ~ BlocoIPMDB; Luiz Femando - PPB;
Paudemey Avelino - PFL.

Rond6nia

Expedito Júnior - PFL; Oscar Andrade - PFL.

Tocantins

Melquíades Neto - PFL; Paulo Mourão 
PSDB.

Maranhão

César Bandeira - PFL; Jayme Santana - PSDB;
Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - PFL; Nan
Souza - BIocoIPSL; Sebastião Madeira - PSDB.

ceará

Antônio Balhmann - PSDB; Antônio dos San
tos - PFL; Firmo de Castro - PSDB; José Unhares
- PPB; Nelson Otoch - PSDB; Pinheiro Landim 
Bloco/PMDB; Raimundo Gomes de Matos;.
PSDB.

Rio Grande do "Norte

Carlos Alberto - PSDB; Iberê Ferreira - PPB;
João Faustino - PSDB; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

José Aldemir - BlocolPMDB; Ricardo Rique 
BlocoIPMDB.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Antônio Geraldo 
PFL; José Chl!v~s - Bloco/PMDB; José Mendonça
Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendon
ça Filho - PFL; Osvaldo Coêlho - PFL; Ricardo
Heráclio - PSB; Snvio. Pessoa - BlocoIPMDB; Vi
cente André Gomes - PSB; Wilson Campos 
PSDB.

Sergipe

Bôsco França - PMN; Cleonâncio Fonseca 
~BIócoIPMDB; Wilson Cunha - PTB.

Bahia

CoIbert Martins - PPS; Eujácio Simões - PL;
José Carlos Aleluia - PFl; José Lourenço - PFL; Nes
tor Duarte - PSDB; Pedro lrujo - BlocoIPMDB; Rober
to Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Car
neiro - BIocoIPDT; 8everiano Alves - 8IocoIPDT.

Minas Gerais
Armando Costa - BIocoIPMDB; Bonifácio de An

drada - P-SDB; Genésio Bernardino - BIocoIPMDB;
Herculano Anghinetti - PPB; Israel Pinheiro 

PTB; Lael Varella - PFL;; Mauro Lopes - BIocoIPMDB;
Sandra Starling - BlocoIPT; Vlttorio Medioli - PSDB. .

Espfrito santo

Feu Rosa - PSDB; Luiz Durão - PFL; Nilton
Baiano - PPB.

Rio de Janeiro

_Alexandre Cardoso -:r PSB; Arolde de Oliveira 
PFL; Cândido Mendes - PSDB; Carlos Santana 
BlocoIPT; Cidinha Campos - ~locoIPDT; Flávio Pal
mier da Veiga - PSDB; Itamar'Serpa - PSDB; José
Carlos Coutinho - PFL; Laprovitá Vieira - PPB; Und
berg Farias - PSTU; Maria da Conceição Tavares 
Bloco/PT; Moreira Franco - BlocoIPMDB; Roberto
Jefferson - PTB; Rubem Medina - l'FL.

São Paulo

Adhemar de Barros· Filho - PPB; Ary Kara 
PPB; Carlos Apolinário - Bloco/PMDB; Carlos Nel
son - BlocoIPMDB; Cunha'-Bueno - PPB; Dalila Fi
gueiredo - PSDB; Delfim. Netto - PPB; Eduardo Jor
ge - I3IocaI13T; Fausto Martello - PPB; F.erriando Zup
pc - BIocor'PDT; Hélio Rosas - BIocoIPMDB;-Jorge Ta
deu MudaIen - PPB; JoséAn~"; PSDB; José Pinotti
PSB; Jurandyr Paixão - PPB; Lamartine PoseRa - PPB;
Luiz Gushiken - BIocoIPT;;Robson Tuma - PFL; Ushita
ro Kamia - PPB; Vadão Gomes - PPB; Wagner Salu5
tiano - PPB; Welson Gasparini - PSOB. -. .

Mato Gr08so

Antônio Joaq~im - BIocoIPDT.

Goiás

Jovair Arantes - PSDB; Maria Valadão 
PTB; Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB; Pedrinho
Abrão - PTB; Pedro Wilson - Bloco/PT; Sandro
Mabel - Bloco/PMDB; Zé Gomes da Rocha 
Bloco/PSD.



N° 1.207-C/~1 (NEL.SON MARqUEZE;LLI) -Altera' o
parágrafo 4° do art. 4° da Lei. n? 7.678, ·de 8.<;ie
novembro. d~ 1.988, dí;llJdo . maieres
possibilidàdes de correção do mosto em
fermentação.

PRAZO· 3° dia: 24-10-97
ÚLTIMO DIA: 28-10-97

Paraná

Hennes Parcianello - BlocoIPMDB; Luiz Carlos
Hauly - PSDB; Odílio Balbinotti - PSDB; Paulo Cor·
deiro - PFL; Werner Wanderer - PFL.

santa Catarina
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Mato Grosso do Sul 1.1 COM PARECERES FAVoRAvEIS

Flávib Derzi - PPB; Marçal Filho - PSDB;
Oscar Goldoni - BlocoIPMDB; Saulo Queiroz _ PROJETOS DE LEI:.

PFL.

Dércio Knop - BlocoIPDT; João Pizzolatti 
PPB; Paulo Gouvêa - PFL.

Rio Grande do Sul

. Luís Roberto Ponte - BlocoIPMDB; Luiz Mai
nardi - BlocoIPT; Paulo Paim - BIoco/PT; Wilson
Cignachi - BlocoIPMDB.

O SR. PRESIDENTE (Moisés Bennesby) - En- '
cerro a sessão, convocando outra para amanhã,
sexta-feira, dia 24, às 9 horas;

N° 3.280-A197.(~ARBAS LIMA) - Altera os arts. 17 e
18 da L~i.no 5.869, de 1~ da janeirO de' 1..973,
que instltui o Qódigo de Processo Civil.

PRAZO - 3° dia: 24-10-97
•ÚLTIMO DIA: 28-10-97

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
.0 GRANDE EXPEDIENTE

•...Outubro de 1997 •

Data Dia da Semana Hora Nome

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS .

I·EMENDAS:

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(artigo 216. § 2° do Regimetno Interno).

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 155/97 (ROBERTO ROCHA) • que, dispõe sobre
alteração no Regimento Interno da Câmàra'
dos Deputados.

PRAZO· 3° dia: 24-10-97
ÚLTIMO DIA: 28-10-97

24 68·feira

27 28·feira
!

10:00 Osório Adriano
10:25 Gilvan Freire
10:50 Davi Alves Silva
11:15 Fernando Zuppo
11 :40 Augusto Carvalho
1?:05 Joana d'Arc

12~30 José Genoíno
12~5S Sérgio Miranda
13:20 Nilson' Gibson

!

28 38-feira·
11 • RECURSOS:

'15:00 Oscar Andrade
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE 15:25 Gerson Peres
COMI~SÃO • ART. 24, 11 "'29n--4Aõ8~.fe::::i=ra:---"':"'--:;1~5'";:;'0~a-';G:---="':":"-'~R;-· =-:-,..---

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE : . ermano Igotto
RECURSO: ART. 58,§1 0 15:25·Yeda Crusius

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART:'58,§3° 30 S8·feira. 15:00 Jaime Martins
.combinado com ART.132,§2° 15:25 Saulo Queiroz



34090 Sexta-feira 24 DIÁRIO DA cÁMARAoos DEPUTADOS Outubro de 1997
-------------~--,---~-~---- --...,----------

31 6~-f~ir.a. 10:00 Waldomiro Fioravante
10:25 Dalila FigueiredQ
10:50 Teima de Souza
11:1S. Augusto Viveiros
11 :40 Antonio Feijao

12:05 Luiz Ãiberto
-.12:30 Giovanni'gueiroz
12:55 Salatiel Caivalho
13:20 Roberto Valadao

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I • COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A V I S O N9 32/97

RECEBIMENTO alE EMENDAS
Início.: 21/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 31 sessão

1 - PROJETO DE LEI N!! 3.207-A/97 • do Senado
Federal - que "regulamenta o procedimento d~

titulação de propriedade imobiliária aos
remanescentes das comunidades dos
quilombos, na forma do art. 68 do Ato das
Di~pOsições Constitucionais Transitórias".
Rfilator: Deputado LUiS ALBERTO

2 - PROJETO DE LEI N!! 3.611/97 • do Sr. Vania
dos Santos - que "transforma a Reserva
Biológica Marir'-la do Arvoredo em Parque
Nacional Marinhe., do Arvoredo".
Relator: Deputado SERAFIM VENZON

3 - PROJETO DE LEI N!! 3.636/97 • do Sr. Roberto
Pessoa - que "obriga a realização de exames
laboratoriais, por amostragem, nos produtos
agropecuários nacionais e importados, a fim de
detectar ex;::essos de resíduos de agrotóxicos".
Relator: Deputado Luís BARBOSA

I

. 4 - PROJETO DE LEI N!! 3.638/97 - da Sra. Dali!
Figueiredo .- que "proíbe a fabricação e
comercialização, em todo o território nacione
de Mcias sanitárias e outros dispositivc
hiqráúlico-sanitários que não preenchal
requisitos mínimos de economia de água".
Re~atora: Deputada MARIA VALADÃO. .

5 - PROJETO DE LEI N!! 3.659/97 - do Sr. Nilsc
Gibson ~. que "dispõe sobre a manutenção c
elevadóres em edifícios públicos ou de us
coletivo e dá outras providências".
Relator: Deputado MAX,ROSENMANN

A V I S O Ng 33/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inrclo.: 23110/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso:. 11 Sesslo'

. .
6 - PROJÊTO DE LEI.iN!! 3.650/97 - do Poc:h

Executivo (MSC 1.052197} ... que "altera a Lei I

6.360,. de 23 de setembro de 1976. que displ
sobre a vigilância ·sanitárla que ficam sujeite
os med,icamentos,. as, drogas, os tnlumc
farmacêuticos é correlatos, cosméticos, outrc
produtos e dá outras providência$lt. .
Relatora: Deputada ALCIONE ATHAYDE
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

A V I S O NQ 01/97

RECEBIMENTO DE SUGESTÕES
Início.: 21/10/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4í1 Sessão

1 - PROJETO DE LEI Nº 3.599/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nº' 997/97) - que
"estabelece normas para a organização e a
manutenção de programas especiais de
proteção a vítimas e a testemunhas
ameaçadas e institui o Programa Federal de
Assistência a Vítimas e a Testemunhas
Ameaçadas",
RELATOR para oferecimento de subsídios:
Deputado PEDRO WILSON

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
, EDESPORTO

A V I S O Nº 38197

RECEBIMENTO'DE DESTAQUES
Início.: 24/10/97
Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -,

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE'RECEBERÁ DESTA
QUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI Nº 2.933/97 - do Sr. João
, Paustino - que "fixa' normas de organização e

funcionamento dos cursos de nível médio que
habilitam ao exercício de profissões técnicas".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I S O Nº 31/97
'RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 22110/97
.Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3i Sessão

A - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54,11):

1 - PROJETO DE LEI Nº 3.470~A197 do Poder
Executivo (MSG nº 907/97) - que "cria o
Quadro de Oficiais de Saúde do Exército 
aOSau, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

B - Da Análise do Mérito:

2 - PROJETO DE LEI 'Nº1.865-A/96 - do Sr. Luiz
Fernando (em aper1so o PL nº 2.326/961- que
"dispõe sobre tarifas bancárias e multas
contratuais cobradas a 'aposentados,
pensionistas e beneficiários".
RELATOR: Deputado AUGUSTG> VIVEIROS

3 - PROJETO ,DE LEI Nº 3.664/97 - do Sr.
Fernando Lopes _. que "dispõe sobre a
e>.<igibilidade do pagamento do impostà sobre a
propriedade predial e territorial urbana sobre
áreas situadas no perímetro urbano municipal,
independentemente de sua utilizj:lção, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MAX ROSE'NMANN

, -COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL
EFAMíLIA

A V I S O NQ 22/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 20/10/97
Prazo: 5 Sessõés
Decurso: 3 i Sessão

1 - PROJETO DE LEI Nº 202-A/95 - do Sr. Agnelo
Queiroz ~. que "dispõe sobre a eriação dos
Conselhos Federais e Regionais de
Enfermágerne dá outras providências."
RELATORA:' Deputada LAURA CARNEIRO

2 -, PRQJETO DE LEI Nº 397-A/95 - dp Sr.· Franco
Mon~oro - qúe "Institui o abono de permanência
em ~erviço.'" ,', '
RELATOR: Deputado·JOFRAN FREJAT

3 - PROJETO DE LEI Nº 975/95 - do Sr. Paulo
Feijó - que "Cr~a o Seguro Nacional·de Saúde e
a Contribuição .Nacional de Saúde e dá outras
providências." ,
RELATOR: Deputado IBERÊ FERREIRA

4 - PROJETO DE LEI Nº 1.740/96 - da Sra.
Vanessa Felipe - que "proíbe a fabricação e
comercialização de produtos, de qua.lquer



PROJETO DE LEJ Nº 3.587/97 - do Sr. Arnaldo
Faria de Sá - que "Assegura a trabalhadores,
aposentados e pensionistas da Previdência
Social, t~atamento dentário às expensas do
Sistema Unico de Saúde - SUS."
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR

PROJETO DE LEI- Nº 3.604/97 - do Sr. ,Moisés
Lipnik - que "Dispõe sobre o exercício da
profissão de Agente Comunitário de Saúde e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO

PROJETO DE LEI Nº 3.608/97 - do Sr.
Augusto Nardes - que "Altera o art. 18 da Lei nº
9.311, de 24 de outúbro de 1996, que institui a
Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou " Transmissão de Valores e Créditos e
Direito!? de Natureza Financeira· CPMF, e dá
outras. providências."
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

PROJETO DE LEI Nº 3.610/97 - do Sr. João
F~ssarella - que "Acrescenta dispositivos ao
art. 2Q da -lei nº 7.853, de 24 de outubro de
19~9, que dispõe sobre o apoio às pessoas
ppr:tadoras de deficiência, sua integração
sopjal, sobre a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
(COROE), institui 'a tutela Jurisdicional de
interesse coletivos ou difusos dessas pessoas,
disciplina a atuação do Ministério Público,
define crimes, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI Nº 3.614/97 - do Sr. Luiz
Alberto - que "Estabelece a obrigatoriedade da
id~nt!ficação étnico-racial nos serviços de
saúde públicos e privados."
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO

PROJETO DE LEI Nº 3.575/97 - do Sr. Koyu
lha - que "modifica artigos da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente."
RELATOR: Deputada ALCIQNE ATHAYDE

19 -

17·

16 -

15 -

PROJETO DE LEI Nº 3.343-N97 - do Sr. Luiz
Fenando - que "det~rmina a instalação de
posto de serviço e atendimento médico de
urgência nos aeroportos que especifica."
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO

PROJETO DE LEI Nº 3.372-A97 - da Sra.
Marinha Raupp - que "Concede passe livre às
pessoas portadoras de deficiência física e aos
idosos no sistema de transporte público
coletivo intermunicipal."
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO

PROJETO DE LEI Nº 3.409/97 - do Se. Paulo
Lustosa - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade
de atendimento a pacientes com riscos de vida,
de deficiência ou de lesão permanente."
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI Nº 3.556/97 - do Sr.
Waldomiro, Fioravante - que "Regulamenta os
atos de ',suspensão e cancelamento de
benefícios previdenciários." -
RELATOR: Deputado JAIR SOARES

PROJETO D~ LEI Nº 3.560/97 - do Sr. Milton
Mendes - que "Dá nova redação ao inciso I do
art. 2º da Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de
1991 , que dispõe sobre a concessão do
benefício do seguro-desemprego a pescadores
artesanais durante os períodos de àefeso."
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

PROJETO DE LEI Nº 3.569/97 - do Sr. José
Pinotti - que "Dispõe sobre incentivos fiscais

PROJETO DE LEI Nº 3.018-N97 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "proibe a venda de bebida
alcoólica num raio de até 200 (duzentos)
metros de estabelecimento escolares."
RELATOR: Deputado FERNANDO
GONÇALVES '

12 -

11 -

10 -

9-

8-

7-

6-
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natureza, / destinados' ao pÚ,blico infantil, para a pesquisa clínica e desenvolvimento
reproduzrndo a forma dá ',cigarro e similares e tecnológico na área'de saúde," -

',dá-oütrâsprõvidêricias." RELATOR: Deputado IBERÊ FERREIRA
RELATOR: _ Deputado FERNANDO

/60NÇALVES 13 - PROJETO DE LEI Nº 3.573/97 -·da Sra. Dalila
Figueiredo - que "Modifica a redação do art.

5 - PROJETO DE LEI Nº 1.992-N96 - do Sr. 248 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Benedito Guimarães - que "altera o valor da Estatuto da Criança e do Adolescente."
pensão mensal vitalícia dos seringueiros da RELATORA: Deputada RITA CAMATA
região Amazônica que tenham trabalhado na
produção de borracha durante a Segunda 14 
Guerra Mundial.li

RELATOR: Deputado CLÁUDIO CHAVES
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PHILEMON

COMISSÃO DE VIAçÃO E
TRANSPORTES

A V I S O NQ 27/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.:~4.10.97
Prazo.! 5 sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI Nº 3.453/97 - do Sr. Serafim
Venzon - que "obriga as agências de viagem e
turismo' a fazerem seguro para seus clientes e
dá outras providências"
RELATOR: Deputado
RODRIGUES

11 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚ~LlCOS E

FISCALIZAÇAO
A V I S O Nº 16/97

PROJETO DE LEI Nº 3.626/97 - do Sr. Ricardo
Izar· - que "Altera o § 1º do art. 2º da Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996, com o fim de
proibir o uso de produtos fumígen~s em todas
as dependências dos estabelecimentos de
ensinos do País."
RELATOR: Deputado ELIAs MURAD

PROJETO DE LEI Nº 3.629/97 - do Sr. Tuga
Angerami - que "torna obrigatório a realização
de exame anatomopatológico de tecidos e
órgãos retirados cirurgicamente do corpo
humano e dá outra providências."
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

PROJETO DE LEI Nº 3.632/97 - do Sr. Agnelo
Queiroz que "Determina que os
estabelecimentos de ensino fundamental e
médio coloquem armários à disposição dos
alunos para a guarda do material didático."
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 22110/97
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 03 DIAS
1 - PROJETO DE LEI Nº 34/97-CN, que "autoriza

o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento e do Ministério da
Fazenda, crédito especial até o limite de R$
4.407.770,00, para os fins que especifica".

2 - PRÇ)JETO DE LEI Nº 35/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN- Ministério da Previdência e Assistência Social,
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA crédito suplementar no valor de R$
COMISSÃO 4.935.000,00, para os fins que especifica".

1 - PROJETO DE LEI Nº 3.347/97 - (PL nº 3 _ PROJETO DE LEI Nº 36/97L'cN, que "Autoriza
3.597/97,apensado) - do Sr. João Coser - que o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
"torna obrigatória a emissão de documento da União em favor do Ministério do
informativo das condições de trabalho Planejame~to e Orçamento, crédito
insal.u~re~ "e periculosas, e dá outras suplementar no valor de R$ 138.360,00, para
proVidencias . os fins que especifica".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES DA .-

CUNHA (Encerra-se a sessão jtÍ~.3:.. horas e .~... minutos.)

23 - PROJETO DE LEI Nº 3.643/97 - do Senado
Federal - que "Altera o art. 151 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991 e o art. 186 da lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, para incluir
os transtornos dos discos intervertebrais
recidivantes entre as doenças e condições que
dão direito à aposentadoria por invalidez."
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO
A V I S O Nº 40/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 23/10/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1li Sessão

22 -

21 -

20 -
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ATO DA PRESIDÊNCIA

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
no artigo 38, do Regimento Interno,

Resolve constituir Comissão Externa, integrada
pelos Deputados indicados pelas Lideranças, confor
me relação anexa, para, no prazo de oito sessões,

"averiguar a veracidade das constantes e insistentes
denúncias de prostituição infantil e de escravidão de
rnellOres que estariam ocorrendo na regiãõ frdnteiri
ça compreendida entre Foz do Iguaçu, no Brasil, e
Ciudad dei Leste, no Paraguai".

Brasnia, 23 de outubro de 1997. - Michel Temer,
Presidente.

COMISS,~O EXTERNA

TITULARES.

PFl
ALEXANDRECERANTO

MARILU GUIMARÃES

Bloco PMDB,PSD,PSl
DJALMA DE ALMEIDA CESAR

SIMARA ELLERY

PSDB
DALILA FIGUEIREDO

FÁTIMA PELAES

Bloco PT,PDT,PCdoB
PADRE ROQUE

1 vaga(s)

PPB
DILCEU SPERAFICO

JOÃO IENSEN

PTB

ETEVALDA GRASSI DE MENEZES

SUPLENTES

ANTONIO UENO
JOSÉ CARLOS VIEIRA

ELCIONE BARBALHO
TETg BEZERRA

FLÀVIOARNS
SEBASTIÃO MADEIRA

NILMÁRIO MIRANDA
1vaga(s)

RICARDO BARROS
1 vag~(s)

CHICO DA PRINCESA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o ~rtigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990,

Resolve nomear, na forma dos artigos 9º, item
I, e 10 da citada Lei nº 8.112, combinados com o ar
tigo 28 da Resolução nº 30, de 13 de novembro de
1990, MARIA CRISTINA DE ABREU para exercer

cargo da Categoria Funcional de Analista Legislati
vo,' atribuição Taquígrafo Legislativo, Padrão 36, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, em
vaga decorrente da aposentadoria de Rosa Maria
Junqueira Giovannini, cónforme Ato do Presidente
de 9 de outubro de 1997; publicado no Diário Oficial
da União, de 15 de outubro de 1997.

Câmara dos Deputados, 23 de outubro de
1997. - Michel Temer, Presidente.,
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DECLARAÇÃO DE PREJUDICIAUDADE

Declaro, nos termos do art. 164, inciso 11, do Re
gimento Interno, a prejudicialidade das proposições a
seguir arroladas, em virtude da aprovação do Projeto
de Lei nº 3.710-E, de 1993, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, transformado na Lei nº 9.503/97:

1. Projeto de Lei nº 4.793-A, de 1994;
2. Projeto de Lei nº 4.810, de 1994;
3. Projeto de Lei nº 65, de 1995;
4. Projeto de Lei nº 187, de 1995;
5. Projeto de Lei nº 382, de 1995;
6. Projeto de Lei nº 483, de 1995;
7. Projeto de Lei nº 721, de 1995;
8. Projeto de Lei nº 1.018-B, de 1995;
9. Projeto de Lei nº 1.485-A, de 1996;
10. Projeto de Lei nº 2.730, de 1997.
Publique-se.

Brasnia, 23 de outubro de 1997. - Michel
Temer, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.883197

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Considerando o preconizado no § 2º do art. 50
da Constituição Federal, combinado com o texto do
art. 115 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, encareço a Vossa Excelência que se digne
encaminhar ao Sr. Ministro de Estado da Educação
e do Desporto o presente Requerimento.

A fim de que aquela autoridade encaminhe ao
Congresso Nacional cópias das Folhas de Pagamento
da Universidade Federal do Ceará - UFCE, referentes
aos meses de julho e agosto do corrente ano.

Sala das Sessões, 8 de outubro' de 1997. 
Antonio Jorge, Deputado Federal, PFL - TO.

Voto

Consulta, respondida pela Assessoria Legislati
va da Casa (cópia anexa), esclarece ser este reque
rimento constitucional (art. 50, § 2º) e regimental
(arts. 115 e 116). Voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23-10-97. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23-10-97. - Heráclito Fortes, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº 2.884/97

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Considerando ri preconizado no § 2º do art. 50
da Constituição Federal, combinado com o te>Çtç.do
art. 115 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, encareço á Vossa' Excelência que se digne
encaminhar ao Sr. Ministro de Estado da Educação
e do Desporto o presente.

A fim de que aquela autoridade encaminhe ao
Congresso Nacional cópias das Folhas de Pagamento
da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, re
ferentes aos meses de julho e agosto do corrente ano.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1997. 
Antonio Jorge, Deputado Federal, PFL - TO.

Voto

Consulta; respondida pela Assessoria Legislati
va da Casa (cópia anexa), esclarece ser este reque
rimento constitucional (art. 50, § 2º) e regimental
(arts. 115 e 116). Voto pelo encaminhamento.

. Sala de Reuniões, 23-10-97. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 23-19-97. - Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO·DE INFORMAÇÕES
Nº 2.885197

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Considerando o preconizado no § 2º do art. 50
da Constituição Federal, combinado com o texto do
art. 115 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, encareço a Vossa Excelência que se digne
encaminhar ao Sr. Ministro de Estado da Educação
e do Desporto o presente.

A fim de que aquela' autoridade encaminhe ao
Congresso Nacional cópias das Folhas de Paga
mento da Universidade Federal do'Rio de Janeiro 
UFRJ, referentes aos meses de julho e agosto do
corrente ano.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1997. 
Antonio Jorge, Deputado'Federal, PFL - TO.

Voto

Consulta, respondida pela Assessoria Legislati
va da Casa (cópia anexa), esclarece ser este reque
rimento constitucional (art. :50, § 2º) e regimental
(arts. 115 e 116). Voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23-10-97. - Deputado Heráclito
Fortes, PrimeiroVice-Presidente, Relator.

Defiro, ad refer~ndum da Mesa.

Em 23-:10-97. ~ Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presiderite no exercício da Presidência.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N22.901197

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Na forma do disposto no § 22 do art. 50 da
Constit~jção Federal, combinado com o art. 115 do
Regimento Interno debta Câmara, requeiro a Vossa
Excelência se digne encaminhar ao Senhor Ministro
de Estado da Saúde o presente.

A fim de que Sua Excelência esclareça a esta
Casa do Poder Legislativo a respeito das seguintes
questões, tendo em vista matéria veiculada pela im
prensa e reiteradas manifestações de prefeitos, par-
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REQUERIMENTO PE-INFORMAÇÃO lamentares ,federais e. estaduais e entidades da
-NR 2.900 DE 1997 sociedade civil:

(DÓ Sr. Ivan Valente) 1) quais são os critérios adotados ~Io Ministé-
rio da Saúde no repasse de recursos do, Sistema

Solicita informações ao Sr. Ministro Único de Saúde-SUS para os municípios, especial-
da Fazenda sobre imóv~J da União. fnente no Estado de Minas Gerais?

Senhor Presidente, 2) quais as ~azões que levaram o ~inistério da
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui- Saúde a privilegiar 50 (cinqüenta) municípios do Es-

ção Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 2º, e 115, tado de Minas Gerais no repasse de recursos para a
inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. EXª seja reforma, adaptação e equipagem hospitalar, em de-
encaminhado ao Exmº Sr. Ministro da Fazenda, o trimento das demais municipalidad~s do Estado?
seguinte Pedido de Informações: 3) qual a autoridade federal elou estadual, res-

i. O imóvel denominado Ilha das Cabras, que ponsável'pela escolha dos referidos 50 (cinqüenta)
compõe o Parque Estadual de IIhabela e Ilha das municípios?
Cabras, situada no município Estância Balneária de 4) em que critérios se b~seou(ararri) a(s) auto-
IIhabela, Estado de São Paulo, é bem de domínio da ridade(s) para definir os parâmetros de escolha dos
União? citados 50 tcinqüenta) municípj~s?

ii. Caso afirmativo, identificar o diploma legal 5) por que motivo o município de Uberiândia,
discriminando o imóvel, a circunscrição judiciária ou não obstante apresentar uma p{O<fução eficiente na
administrativa da situação do imóvel, a declaração área de saúde, cumprindo todo Q atendimento e prp'-
da destinação pública do imóvel nos últimos vinte ticamente'não transferindo doentes para outras locar
anos; e, Iidades, vem recebendo repasses do SUS em valo,-

iii. Se não prejudicado, certidão lavrada pela re aquém de outras' municipalidades de mesmo
Secretaria do Patrimônio da União atestando a ma- porte ou até mesmo com contingente, populacional
trícula, assentamento e averbações de eventuais bastante inferior?

ônus reais. 6) quais, as' razões que levaram o município de
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1997. - Uberiândia à sÓfrer um corte na ordem de

Deputado Ivan Valente. R$140.000,OO (cento e quarenta mil reais) no orça-
Voto mento referente à verba do SUS, a partir de setem

bro de 1997, quándo a demanda por internações e
Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti- ponsultas, ao contrário, cresce acentuadamente?

tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento Sala, das Sessões, 15 de outubro de 1997. _
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento. Deputado Odelmo Leão, Líder do Pp;B.

Sala de Reuniões, 23-10-97. - Deputado Heráclito
Fortes, Primeiro VICe-Presidente Relator. Voto

Defiro, ad referendum da Mesa. Estando dé acordo com o ar:t.,50, § 2º da Consti-
Em 23-10-97. - Heráclito Fortes, 1º tuição Federal, e'com os arts. 1'15 e 116 do Regimento

Vice.:Presidente no exercício da Presidência. Interno da Casa, Voto pelo encaminhamento.
Sala de Reuniões, 23-10-97. '7 Deputado Heráclito

Fortes, Primeiro VICe-Presk:fente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 23-10-97. - t,leráclito, Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício ~a Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.902, DE 1997

Excelentíssimo Senhor Pres,idente da Câmara
dos Deputados:

Na forma admitida no art.,50, parágrafo 2º, da
Constituição Federal, combinado com o art. 115, e
seu inciso I, e art. 116, do, Regimento Interno da Câ-
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mara dos Deputados, requeiro a Sua Excelência
seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saúde.

A fim de que informe a esta Casa do Congres
so Nacional esclarecimentos sobre a publicação no
Jornal O Globo do dia 8-10-97, na qual notifica que
o Sr. João Borges dos Santos (Diretor de Adminis
tração da Fundação Nacional de Saúde) recebe du
pla remuneração, uma deste órgão e a outra da Fun
dação Pr6-Sangue de São Paulo, somando mensal
mente o faturamento de R$14 mil.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1997. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O Globo

CONFIDENCIAL

SWANN

Dupla transfusão
Diretor de Administração da Fundação Nacio

nal da Saúde, o burocrata João Borges dos Santos
está ganhando dobrado.

Recebe do órgão e da Fundação Pró-Sangue,
de São Paulo.

Fatura R$14 mil mensais.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116
do Regimento Interno da .casa, voto pelo enca
minhamento.

Sala das Reuniões, 23-10-97. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro' Vice-Presidente,
Relator.,

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 23-10-97

Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente
no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N22.903197

Excelentíssimo Senhor, Presidente da Câmara
dos Deputados

Na forma admitida no art. 50, parágrafo 2º, da
Constituição Federal, combinado com o art. 115,~e seu
inciso I e art. 116, do Regimento Intemo da Camara

, A· •

dos ~putados, Requeiro a Sua Excel~~Ia.seja e~-
minhado ao Senhor Ministro da PrevidênCia e AsSIS-

tência'~1o presente.

Para que aquela autoridade governamental es
clareça a' esta Casa,do Congresso Nacional informa
ções sobre a Medida Provisória nº 1.523-12, art. 55
parágrafo.2º, e a Ordem de Serviço nº 581, de 10-9
97, o que abaixo relaciono:

1) Qs segurados que à data de 13-to-96, in
cluindo o 'tempo de área rural, contavam ct;>:~ o tem
po de serviço (25 anos mulher e 30 anos h:omem) e
não requetem o benefício serão afetados pelas res
pectivas MP e àS?

2) O tempo de serviço em questão já' ~everia
ter sido averbado obrigatoriamente até aquela data
ou a averbação poderá ser feita a qualquer tempo?

3) O segurado que averbou o tempo de traba
lhador rural (economia familiar) enquadra-se nas
mesmas condições dos demais segurados, desde que
cumpridos os mesmos requisitos citados no item'1?

4) Os segurados que na data de 13-10-96 já
somavam, via avei'bação ou comprovação de tempo
de serviço igual Q~,sup~rior a 25 anos, se mulher, 30
anos, se homl!!m, Jerâo 'seus direitos adquiridos pre
servados, indeperid~ntemente da época em que de
cidam requetêr a aposentadoria? Ou haveria neces
sidade de precipitar Q requerimento do benefício da
previdência?

Sala das Sessõe.s 15 de outubro de 1997. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

( 1
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rlnanc:.'&men\O dU pn:st.1Çoes. ~r 1C10aue do traDalno

, ~.~.." , .

- AtL ~I , : :.,. .

~ 1t O limite mlnlmo do u.iano-dc-<:o"mm.llçJo cofTeSOOnde 80 DISO wanal. levai ou
nC'1'Tl\&l1\.o. 03 c:nel!On3 nu me'X1!o11náo este. ao g,iano mlnlmb. \omlCO no teU Ya10r menw·
O:Iano ou'nOr1llo. conronne o .:uustaao e o u:mpO de nt'JaJno el~IV('l ou:taJ1te o mes

.............................................................................., .
&II '",curam 'O ~&no-e.c-<:onmbu\';ào fICto seu \·z.tOf t~W

310 10131 a:1.5 ,U:l11.:lS p3~a.s. auantlo I:ltceaerne a ClnQueJ1L1 1'Or cento C1I remuneracip

m=1

hl ('lS aran('l" 1Jt: au.:uaucr C'5oeCIC ou nalutel.1 e as D:ucela.5 aenomlnaQ.B mdenlulonJ....
patas ou CrcOltaG3.S a. QW,lQuer tltUlU, inClUSiVe em ~C1I reSCJQo do COnD"alO de U'3~nlJ

n:s.s.alvaao o dlSpoSlO nt'~ deste ;1l111;:\1

ECf .•.•. , .•••••••••" •••••••••.••.•.••.••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••

d, .. lmooru.nc,. recemaa a \ltUlO de t"mu .11]den1~.

el' tmor,runCI:l oreVlsta no InCISO I dO 1.J1• .10 do AIO r1u 1.)ISDOstCOcs (.OruulUCIDn&lS

Trlt\Snona..<

..........................................................: _ _ .
-Att.:l9 .. :.,.........•.•.....•.••_ .._ _._.••.•.•••..- .•.- ••----•••-- - •.......

ESCALA ,DE SALAIU05-B4SE

'CU.SSE SAl.AIUO-BASE

I
NUMEAO MlNlMO DE MESES D"

I I'EllMANENCIA EM CADA CU.SSE,
Ir>tTEIn1C10SI

Ri 120.0('., 12
lU 206.3" 12
RS 10'15' :., RI (l!~'" :.
RS lll.• ' J6

, RUJO I: ..
lU '!"".3: 41

• RI r~~ur 60. , RS 9:1.61 60
Ril0]1.·

I •..•.••...

"ArI la

UI - I emereg aooulTCnte. consunudora 00 constllBlJ,&na ou • COO'DeTm]V. Sio obnRaca.s
a recolher a contnout(;ão de Que tn1I o art. ..J.5. &Ie O dll l do'n,es IUDSeQuef1te ao 4-:~ de
venaa ou çensllZnac:10 da pfO<1ucao. Indf:pendattemente ae eStas operações teran lido teaH.l.IaAs
óJretamentc com o P~Ul0t ou com sntermedwlo~ tisu;.a. na forma m.abtlecll1.1 em
replameruo,

tV • , em~ ,adQU\rtnle. consumuiora ou coDS,p:natanà ou I ~V. ficam sub
ropd.u nas ODr'll!ac0c:3 d3 oessoa fisleI de Que trata • alma "a" do U'IC1JO " do ano 12 e do
se,uraao CSOCClaJ oelo cqmonrnenlo CUs obn,ações do In. ::!5 desta LIa. IIlCSqM:Ddent.emente de
u operaeoa de vcnQ& ou'COnJ1"n.ac.aa,~ SIdO rea.hxaau tllreutnen\'C. cem o 'Pf'OdU10r' ou com
Imamahano peuoa~lÍslea.exceto no c.uo do InalO X deste .,tI~O. na forma esu..beJccllil em
replamento: .
. , , , , .

VI· o pI'01'f1eL:lno. o mcol'tlODdor defimdo na Lei n! 4 Sql. de 16 de de2J:mbro de 1%01.
o dono da obl"l ou condomlno da wuaade Imoblliátta. qualquer Que sc,a I forma de contntaçI.D
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............................._ _ _ .

da consuuc:.10. refOnn3 ou acrcsclrno. sJo sohdinos com o constrUtor. e esteS com a
s.ubl:mprellClra. pelo cumpnmcnlo das obOllÇões~ com I Se,undade SacIA!. ressalvado o
seu dlre1D re"rcs.slvo canua o executor ou conb'lllnte da obra e ad.mmda • retenÇio de
~lil a este devIda 1)UI, pannua do cumpnmento dessas obn(t~.nIo K aphcanoo. em
qualqUCf hlf1Otese. o beneticlo de ordem.

X••~ fislca de que:: tr11a. aJlneI ..... do uw:uo V do 1:11.. 12 e o~~
sIo ObnRIOOS • recolher ::I conmbulç,kl de aue trma o ano ~5 desta Lei 00 prazo esI.Ibda:KSo no
tnCIlO UI dcsIe amgo. coso _ww:m sua pmdUl;io

1i no ntenor.
bl dn'ttamelltc. no VAreIO. ao consunlldor~fiSlCL
C). peuoa lisu:.a ôc QUC trUa. &IUlCA - ... do InclJO \I do.n. U.
d 110 qunodo oopecW:

XI ••l'hca-.. o 01_0 "'" "'.,,"'" III e IV _ ""''o • _ fwc:a alo pmdUlOt
nnl que f<IIlW'" pmdUl;io ...__ no _.consumJdor..,.... ÜSIca.

"AII. 31. O conlnllante de qlWSQ.... """"_~ _ """*' de mao.de.
otn. U1Chww: em _ CIC -1emI'Il'II'O. _101-.-.0 com o me- pelaS
obnpt;iJa ace.orn:ma CICSI& LeI. em lCIlI;ID _ IUW;OI Cl<.ClStI q_ 10 cIupooID

no U1.. 23. alo .. apl"-. em quaIquor IlIpo1aO. o beDefiClO de_.

§ 2' E:<cluslvame,"e ... os fUlS _ UI. ........... como _ de mJo.de.ol>n a
cok»cldo I dlspollçio do contrataDtc. em suas àe'pe:ndCnc1U ou nu de u:n:cuos.. ae JeI18'IIÔOs
que rea1tum st:rV\ÇQS COC\\m\lOS. rellctOl\ldol ou a.Io c;om auV1dldes oormaLI da~
qUlllquer que IlCIIm • naNR'Zll e I iann. de conuataç,lo.

- An. 34 As contnbultÕCS SOCIaiS e ourras ,mporúnclu arrcr:adadu pelo INSS.
Inclwdas ou n10 em nouficaç.io fisal de lançamento. paJu com atruO. otneto ou dO de
parcelamento. ficam SUteu.as aos ,ums eQutvalentes • LIXa relemxla! do Ststema E.specaal de
L,qUHlal;io e de (ustoó'" SELlC•• que se ",lere O ano 13 ca I..CI li! 9.06S. cIc 20 de 1_ de
1995. IncuJenlCS sobre o valor aluahzaao. e multa de mora..lOdol de: c.arater un:levavel.

P3l'If!.rafo UOICO. O percentual dos lutOS moraionos rel.uvas aos meses de vencunentos
ou pa~amentosl1u contnbulçõcs correspondera a wn por cento ..

-\" ';5 Para os latos cerllaOre'i ncomdos li oarllr ae ~ - de lonl de' 19Q7 '>Obre as
contnDUlcoes SOCllUS em ItrasO. a.rreca.c1.1tJolS pelo INSS. inCidira muJ~ ae mora. que nao poocra
ser n:lcvaoa. nos seculntes termo~

i . para pae,amenlo. ",pas o venCimento de obngaçào MO Inclulli.1 em notUlcaçio Ilsc&l de
lançamento'

:11 quIlO par cen~o. demro do mes de venCimento da obn~lçáo.

bl setc por centO. nu mes secutnte.
c I dez por cemo. :t D3nlr do seçunao mes seRUlnte ao do venCtmento da obngar;.io:

11· P:u'I p3~:unento oe crednos l"dutoOS em nouticaç.io fiscal de laneamento

ai c&ou: por cento. em Ite QUII1U (lIas do receblmetlto da noulicaç.to:

bl qUinze por cento. apos (.' 1~! dia do receDlmento oa nouftcacao.

CI \'Inte por cento. anos :1flresent:1C'~(1 de ~cursa desde Que anlecedlda de deles:L sendo
ambos tempestl\·os. ;aH: qULnze al:l5 d.3 C:lcnCIOI di1 decls:1o d{\ Conselho de Reeursos d:l
Pm,dencl3 ~oc131 • CRPS:

di \'Inte e cinco por cento. 3noS o I~! dta da cu~ncla d3 declsjO do Conselho de Recursos
da Pm'ldcncl3 Soel31 • CRP~. enquanlo nj,a lmenta em Dlvu1a AU\·:l.

III .. para pa,amenta do credua ,"scnta em DiVida AU\'3

I) tnnta por cento. quando mo tenha Sido obleto de parcelamento:

b) tnnIA e CincO 1)0' cenlO. se houve puceJamento;

C) qlW'eTlta por cento••pas o alutzamen1D ~ execuç.lo fiscal. mesmo que o devedor
Ilnda nJ,G lenha s\do c,tad.o. se o cred.no do fOI oblClO de .-rcelarrmllo:

d) clnQuenta por cento. If)OS o .IWDmC'fIIO 41 exceuc.io fi!lC&1. mesmo que o dc:Vedor
llDda nlo u:n1\a SIdo Citado. se o cn:dIlO fOI obu:lD ele ~lameIllD

i \' Nu IupolaCO de~IO ou oe _1..-. lDCIl!lri um ocraamo cIc
VU* por Ca'u,o MJtn • rDWI&* ..... que IC rcJae O apM • JeUlIDCIIOL

f 21 Se _ --"' &IIUICtIl&do' ...... DO IOdo ou .. ,.... do__• o
___o no lII&"IBÍo -.o< uolllOl<bri..,.,.. a _ -li, t .... do
~~...._.

f li O valor tio__,....aI...-.!*ID. do__• ~oa do, poclora _ eIIDdo """' ........... ,...... lia

-.o. ..... lftl1IDDeIa_for_oo_. i· a .._._.~
tnCJCiIr'lerftlYf!'o~.tn.""",,",,"n't.t~..."..,,"

.NI.)S. .

I" ..._...n._---..........----
161 Sol>n: o valor ele ca:la~ .-...I~ de - 

...-.doL poroeDlOdo~ .....--..... - cioS_~
de l.lq\IIclacI<lo CllllUllba· SEUC. a _ ., _ .... Il ela La ... 9.065•• :lO • ;aaIorii....
19'1S. para UlUIOS fcclcnu."'-'_. caIculacIoo a ponrr do 11 dia cio _ ela

_cIo_... o__aooo!'OP"'"""'C.""por__

ao_cIo.-e-. . .

f" Ao formular o ooÓIÓO de~.o dewIllor'-' ellISIllI<>VW o nn:m:a>llllob__
~ do nlor QX'TCSDQDCIC:rUC • onmcua~. COIU.OCU1t o 1DlCIIIDI1te a.a dlV1da • )*1:It1ar e o
.~JIUlllIQ-'__ JIlQe=tllD""9 QlImQ.o:. __•• •• ••••• ••• _

-AlI. 39

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

! ~ O InstltulO "'aclOlW do Sc,rum ><xw • INSS -..~ lolIoouus oliaau

paa oromo~ I venda .aJnUUSD"luva 005 tlCT\S. IICltxbc:Idos n"'IC1''J!W'"Ir ou que n:a:ba em
dIçio oe ~unen\1l

1 ... 0 INSS. no tl\'UD de ......... <lJa1. pl'OY1dcrJc1onl~ do bem por_
do Lt\loetro oitÇl.A1 • Que se Teu:n: o § ~ -

-AlI. 4S •.. .................•..- ---_.._ _-_.._-_ _ .
...............................__ .\ _ _-_ _.__._--_._ _.._-_ ..

§.. Sobn: os vaJoin .....- na forma cio. §§ 2' e J! iDaduao Juros lDllnUInOS "" um
por c:ecto 10 IneS C: muna ót Ga.l)Or ccw). ~

-Ah.47
I ;: _ ..

......................................................................................_ _ .
d) no.t'e11stro ou arQUivamentO. no 0,.,10 pmpno. de 110 relalJ....o a btiu ou reduelo de

capnaJ de firma IndlVldU11. n:duc:iO de caDlt&l toelat. cu.lo total ou pama1. tnDSlarmacAo ou
extinção de entidade ('lU socled.al1c·comen:uJ ou CIVlJ e rranstcrencu de conunle de cow Ce
5OCltc1adcs CC n:SOOnsablh~de hmll..a4.J.

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

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

\' • Iphaue mtecr3lmente C" eventual resultado operacional na martutencio e
desenvOI\'lmento de seus aDletlvos UlStI1UCIOn&IS. It'resetltando. aZl1wmente. 10 orgio do INSS
comoe\en\c. n:latono ClrcunstanC\3130 ae $\Wj, at\V\dades

• '. ·\rt fou (..... \1lnlSterlO tlJ Pre\ldenC13 e ASS151enCt3 SOClaJ e o Instituto ~ICtOn31 de>
Seguro ~OJ.hl . l~SS m:lnteraC\ I1rO[!r:l.m3 permanente de revlsào d.a concemo e aa mmUlenc.1,
dos beneliclos d:l. PrevldencI3 SOClill. a tim de apurar 11l'epuJandades e falhas existentes Cl

~ I:: 1l.1"enl.1o IMICIO d~ IrreCUI:ltldadr:. n:l concessào ou na manUlençl.o de benefiCIO
Pre\'ldenCI:I ~{lClal nOllfic:lra (\ I'eneflClmO p;l1a .loresemar deresa. provas OU documentos ae QU~
l1tScuser. no pruo de tnnt:l. al~

S ~t Decorrldu ('I t'llõ1ZC1 concedido pela nouficacJo l'O!tal ou pelo ednaJ sem que lenha
h:l\'ldll rcs'PO!.t.1. llU '.Ihl SC'I.,] consloer.td3 ru:l:I. Pre"ldenclõI Soel31 como 'mswIClcnte ou
nnprocC'aem~ ;J _ th:les..a. OIpn:scnt3dJ.. "I bcneticlo SC~ c.ulcclado. cbndo.se conheclmenlo da
dcasio ao benehCIIIlO.

".1\11 Q,s (l Imutu!('1 Naclon31 do Se~um SOCial .. fNSS tIOdera arrecadar e fiscalizar.
mediante rcmuner.J.:i1o dr: j.~'. JlJ monunte ourec:~o.contnbwç1o por lei devull a lercetros,
desr1c que pro\"enn:J. de empreS.1. se~uraoo. aposcmado ou lJCftSlomm a eke vmcula.do.
a"hc:lnda·se a esSol conlnnulç.1o•• nu que couoer. o disputo nesta L.el.

...........................................................................................................................................................
"l "Art.97 FIl:' o IlUUlU10 NacIOnal do Squru Socw • INSS autonDdo a proccdcr •
~!1b.cio ou permuta. por 110 da lutonâAde c.om'DelelllC. de bem UDQW1S de l\Lil P'f'O'P"edade
coDSldcrados l1esneces.unOJ ou nio VlncWadO$ U lUIS &UV1dade:& operw:wa.us.

,
Paral!talo umco t'ol:3 Ihenaç.t,o • aue se rej~ este IltIIO, SCft obserVIdo o d.JstlOS'IO nco

lJ1 l8 e nos InCISOS I. lI e 111 do an Iq da lei n! 1666. de 21 de lunho de 1993. aJte:nIda oelas
I..CIs"" 1.811. de 11 de.unbo de 1'194. e 9.012. de 21 de abnI de 19'1S.-

• An. 91. Nu execuçóa fiSC&1S ela diVIda erva do INSS. o lciIIo JUlbc&aI cios bcrLt
pmllon<ios ....,........ por lelloouo 01icW. m<heado pelo _. q\Ml l""""der& • basra
~: .

1• no "".....", ledlo. pelo nlor do ........ -. que alo pa<Iat ... i11!..- 10 ela
anl~;

11 • no lqInlo ..."". por quaIq<B valor• .,."..-o vil. f,

I ti Podato JWz. a _cIo......__~o...-do
valor ela .............. na "'- JftV*a ,... ..~ --.... de __

~.

f 21Toduu~do~ doCual ... IciIIo.

f Jl O dl!bi'o do ftIICIDcIo .... quirodo na~ do valorde-.-..,.
, 4l O atmnaWIte deven .x-w. no aro. o valor ela-..J*tlOla.

§ 51 Rabz:ado o clq>óc.o. scsa cxpedJeIa ..... de _ •..- as ...,.,..,.,.
dJJpoaJç6cI.
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I) VIiorcla armJWIÇiO. vaiare n........ de ................ ",,"'" pqo;

bl conIUN'çJo de h,po...,. do bom odqtnndo. ou de peabor. em favor do c:rodor. JOmDdo
• .lM.IiI:ulilll>J>iluWlJlJUl'!'9~I~ ._•• •• _••• _.

C1~ do _'r como fiel dcpoII...... do __~~__

prahllr:
di np!CIÍleac:io dos crltmOJ c1c n:lltmatnenlO do saldo c das pm'CC1as. que la'8 IaDpre o

mano "'1_ para os~ .. debllo< prcvJO<DCLInOs.

~ 61 Se o vmna<ame l\IO llAIar. no vencunento. qUOlQw:f__........... o ukIo

d~ temanesccnu: venc:cra antK'DlQAtaentc~ QUC' .,. -=reICIOO em cmqUaIIa lpOr c:a:lCD de
teU valor • Utu.lO 4C auu..... c.. iftMO'M",WI'Ur U1JQ'IID em daVlâl "VI e~.

~ ~ Se ftO OI1melro ou no~ leal6cs I Que te refeft o a ... nIo houver hC1UJue. o
.... ,t"~ :::-~ .:.:.~_ .; ~_._......,. -.. -.. ._ ~.,,~

'li Se o _ Ildnllllc_ nao ll'Idcr _ ~ ""'" INSS•• for .. CIIciI -....... ou_...... orpooullWdlldr púDbc8quo__U ali

lIl1Imdo

! .. NAo ha__ NI Ildrud_. _ o 'U1Z do f..lO. de oficio ou •
__oo_.__y..~cIa_IIUblJu.··

~n, ,:: fteam n:st&DeNlClOOS o, ..~ do 111 'b e o.ln 1:2. e aJlaadOI OI.-ts. 11. 16. 4~
~~. ~7. 'I ~~ at». CIIp•• fiO. IO~. IC; 107. 130 ~ UI 4a lC'l ~ I =U. de 20& de IWhocie 1991. com I

....---
-.." 11 .' ..

III l'eSSOI fisle&. Dr'D'Df'1eurl' ou MO. Que CXDIOf'l UI..,óaOc~ ou ocsaueva.

em c:.M2tc:r I:X'rmanenle ou lemOOraflu. OIt1:I.J1I'ICnle ou t"Dr tnteTTl'1C'OIO OI! ~os e com ('l

.WUIIO de: emDn:~.1UOS. ullllnao~ .. Qu.1Jouer mUlo. .un(U Que ae lonn. nlo conunu.a.

j:l, Ol:SSQ3 liSIC:l. Drorrn~lV1a ou ".lO. Que eXDlon .11vulAde (je ex'b"liCio mineral 
c:lt1m('\o' ~ ':~ c.:rr.HN 'ClCrm.lnen:~ C"U lemr'lOT:lTJCl. oneumente rou ror lnlerme(11O oe t'lretlOS10\
com ou sem auxilio ue emDI"e~3tJO~. ullnz.aoo~ ~ O~Quer utulu. ~noa Que lJe loma n.1l'
contln~

C10 mm1S\l'O oe corn'uYo rel1~10sa e o mcmtwo Oc ln5Utu\O de Vll1aco~ C de
conl!tfelZlçOlO (lU t1e orcem reU1!10S<a, este QtW'oQo 'N'f ela. marmelo. s.aJvo ...e fihadt'
Obnllllonamenle .:r P~ôénclJ ~OC1ill em f'lUO ae Dutn õU\VH1.dc. ou ... ouuo S1S\Cmil
prevulenclulo. rnmw ou cl'~U.~ QUC na conQSçAo QC U1&U'oO.

d 10 cmOf'ealâO de onzanlsmo oilelal mternactOnAl ou CS1lU\IClro em tunClOnamento no
Bnsn. SoI1\O quanClo cooeno oor 5\steml Of'Otlno ae OftV1aetlClllOCla.1

e10 brulleUlJ c\V11 Que trlbalna no exu:nor 'C)arJ arunlsmo otíClallntemaelONJ do qual
o 8rasu c membro efetl\o. am..l.1 Que IJ oomlclllalJo e ''::mttõl.LaLlo. $aJ\O QIWlQO colXno 1)Or
Sistema ae oreVtQc:nc11 5«X~ a~ DJIS 00 OOmlCJlIV

.. "," Ih

~ :! O enleado e o menor lUlcl,Jdo CQUUl<Uõ1J1l·se iI filho medlanle decll.l"&C.1o do SCluraaCl

~ d~sd~ Que comnrovaoa a oepenoencla economlC3 03 rarma. eSLlDeJeClâa no kc~ulamenl(l

"An 4 R" A aPMentaaan~ ror Idade sera deVida .ao SCIfW'lQD aue comDleW b~ anos ae
Idade. ~e nom~m. t sessenta. se murner. Clesoe QU~ tCNlA CumtmClo a carencla eXJfllaJ, nesta Lei r'

nao rec~D.:r o«:nl:llCIO Oe aposen~ona Cle ou:IJouer outrO re~lme prevlOenclU1o

~ ~! O lemDO Cle aU'o·la.lOe rural anleno, a nov~mf'lro de IQQ1. dos se.unwos de que
U'Uam a ;,.nnea. 'a' do tnClSO , ou ao 1nCts,O ,\ do U\ ll. cem como o tempo cc auvu1ade rural
do H~uf'ldo a Que se ret~ o 1nl:1St\ \'11 do aJ1. ll.~ comoU1aQQS C1tCIU&lvamtnte para lins
de concess.ao do benefiCIO ortVIsto no an 1·0 desta Lei c aos benefiCIOI de vl10r mUlImo.
VectJd3 SU3 UllllzaC~o~ -efeno oe carenCI.:L ae conLllem recmroca e de avero.acio de lemoo ae
sen,'tCo de Que tr.uam os aru 94 a Q9 desta LCI. salvo se o sepunao comr:wovlr ~olJ\.lmenlo Q.U

contnbulçóes relativas ao respectiVO penodo. ieno em epoa propru.

"An 57 A lposentIdona esp:claJ sera devld.1. um. vcz cwnpnda a carincll exJllleb
nesta Lei. ao scp-W'Ido que IIver trabalhado SUtcltO a COndlÇÕC'S especiAIS que preludlquan a
saude ou a Inl~ndade fisic.a. aurante qUlluc. Vlnle ou ~5 anos. COniofUU: dtspuser o
fl!JUJamenlo

...Art. 58 A re\xàO dos a~entes nocIVOS QUlmICOS. {isICOI e blolQp~s ou &ssoclãcio de
ipeÍl~es 'P~;Udl~'11U .. saude ou a \nte~ndade ftSIeJ. cOMIde1'adOS ~ IIns de conc:essio da
iI.'J'CKntJdona etfJIf:Ctal de que tr.:na o anl~o anlenor sera defimda pelo Poder Execullvo

E 11 A comprov8CiO da t:ttnJva eX~!lcào do KRlJIado aos IRenles nociVOS sen fClu
mcchanlc lo""ula"o. n3 larma ettIDeIec:IQ4 ceiO instItUto Nacional do ~C'2UfO ~1a1 - rNSS
emlUdo Dela emoresa ou seu preooSIO. com NSC em lauoo lecnlco Cc COnôlcbeJ amtuenws do
trabalho CXDCC:Il00 por med.rco ao traba.lho ou c:op.mnell'O Oc sey:wsnç& dQ uab&1bo.

§ To Do iludo IOCIUCO ..fendo no panpaio aau:nor UliOClDOÇlo lOIltt I

exméncll de teenolOlla de prolCCiO 'ol~lva que dumDUa a tnteIIIId8de do -.me IIIDDDVD •
hmlles de 101CT'&J"IÇla e m:omencs.ac.io SODre • sua Ildoçk) pclO csabelecnncnto rapeQlvo

~ J1 A empresa Que """ manu"" laudo """""" IlIUOlIDdo C<lCD ..f"- 001 -...
nociVOS eXIS1.tnlCS no arnDlt:ntt cc u-:.aalho ne KUI~ OU que c:uunr~IO ae
com'D1'Q\'õ1c~\.l Ot' e11:11\-" C)l,OOsu:a.o em aCSKQt'11o com o ~Uvo laudO azara IUle'lLl a
ptn&I.Iela.aC 0fC\1St1. no 3Jt 1j j QCS1,Ile:

6 4! ... emoreSl orvrn rlloom r mlt\lcr IlU.bzado perfilllrO~ai:JrIInICDdo as
laVidades aescnVOlVletaJ pelO uabai.naOOr li: IDI'DI:CU • at.e. quaDdo da rac:sdg ao comnIO âe
tmbIJho. COPII,au&.eJUJc,I, QCSIe GOCumcmo.··

..An.. 1S O valor mensal ai. Qensio tJQr mone sera de cem por cmlD do valor da
aposal\ldOn& Que o ICpROO ~Ol. O!J. daauell • Que rena dtreuo te~~ por
'nv.bCl... nacla.. <k .... falcc.menlo.QM<rYIdoocllspoaOlIO ano 33 _Lei"

..An. 16 O lwuho-acldenl~ seR conced1do. como IndemzIciO. ao~ QUIaào.
Jl)OS consolidado das lesões decol1"tn1eS de K'ldente de au&lauer natureza. re:rulW tequelu que
ItrlJ)UQucm reduc:ão da c.aoaclC1ac1e oara o tnca.lho aue halnn.wmenle exercll-

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

6 I.! A~ cb ludtç.1o. em Qualquer pau. somente~ • çO~ do
&WIo,uo-ac,aente. ouanao. a.lem ao recoMeclmcnlO de caUSIJIClade ent:re o trab&Iho e a doc:nc;a..
resun.;u COmtlf(\vJ.áut\entr.:. t':..1 reauc.iu ou \oerQ;'l O.:a aoacIC11ac pan: o trabalho QUC

harmua.lmeme tl:.ercl:l

"An 9b .

............: ·······10..··•..·•..··:.. ··· ..·••·•·· ..·•··..·•..·•·•·••• ·••· .

1\ _o tempo de sen'ICO antenor ou oostenor a obn,alonedldc de fih-eiO *Prevlóéncla
~OClaJ s(\ scr.:r. contado mealllllc Inoem~ilO oa contnDUIQO corraponôdltl: ao penock'
resDCCUVO. com acrcSClmo DC turos moratonos oe UfT1

10
por centO ao mes e mW\a de dei. por

='0
"."n. 10: .Ao Der~ Uil oua.i.ldade d.e seguraao lmporta em cadUCldaàc dos MitOS

Inerentes I ~ QuatM1ant.

.... ""'."". '-"elo I.Il.W.l.l~C o.J~ SoC..l.u.n<JO n.lO Ort:llJOlca o I1m::no a aposcmaaona oara CUI.1

conc:essaa ttnrwn ua.o preencnloos lO<JoS os reqWSltos.~ I leps.laçàO em Vllor • cpoc:;a
em que mes RquwtQllor.1lft atenQ.l40S •

~ " N~ seca COncrdlOl oenS<lO p.". monraos__00 .....- que falecer_$
•perclaa:$.. quIUcIad•. no. tmnOS ao an, IS _I,.e•. salvo""..,..,.- OI reqll'S"OI poro
ftI'w......"" .....-._...... --__ .. r ..

.. A,rt 1(1~ E de: ae:r. ano, (\ oram oe dc'CacknI:aa OI \Oóo CC1UUfNft Glm\O OU Ida 00
~ ou oenc1lCtanO NR a ~\'11olo ao .'0 OC~ ôe c..ncIO. lIi comM ~ lIha
pnmclf'O 00 mel qUlntc ao ao ra:~Otmcnto Q&~ 0ft!SlKA0 QU. ~..-nDo .01' o ca.so. elo Gil

an Que: tomar Cot\nll:tuncnlo~ QC'C,~ laaelmUlna aciuuuva no 1m0lia:~."o

farl;ralo WIICO f'rrSCft"e em CincO, anos. & c:oatW da d.&1a em que: deYenIn\ ta' uao
plJU. IOW c QuaJQucr IC'~ DU:I haver oravcóc"s venr:tC1l.S ouQ~ remtu.tCOts ou
dUII:ft'u;u O~\ID.1S De'13 Prrv1a~nC'13 ~OI;lil. UIVO o dlf1mO aos~ meaOu.:s c ausenta. tU.

lonna ao L~ICO {,.I\I>

"Art I"" llu:mno Qe 'C'f"\ICro ele oue uau: o ~ '~5 desta Lei. CXC%tb o Dn:'V1stO em seu
~ :-.~ conslotr:lon Dar:! c..&ICUI(l lJC,J \iiUnr 0::1 renQl menw ae OtWQuef DeneJiCIO

. I'\n I':': ~e mau \'anllto~ ttC& dSCIZURaO o Qt~ItO a loosenuaon&.· nu CO"d1t.oc~
le'limtnle' nf'e\ IstU na Oilit.1 ao cumonment(t ac tooos Ol reQ~tsnos necnsanos I. OOtCflCi,o Qt.

flC'neJlClu ;w !ooe~UBaO QU~, tenoo comOleu.a6 j) anos. ae ser'\'IÇO. \C nomem. ou tnnta &nO!>
!"uJ.n4:t. OfltOU por fJC1TnlllCCer em all\'lclaaC

-\n I~O t<. .. execul;olo contn o InslllUlo "'aclOfW do ~elliuo ~octal • rsSS. o Df_

•Que 'Soli ttlere (l m "'0 do l OoJIt'O Oe P'roces,w (poli e 13e D'lnl.l ÔI.t.\

":lon. III O MINSU'O d.J. PTe...,dencl" e ASSlS1mcl.. ~OClal todcn lIiu,onur o lS~S I
tOrma1llólJ" a adtttencta ou I05'er·sc De IJfClJOr acOC1 e~s em tmXessos l001t1alS 1Cml)ft

Que • aQo vcnar mau:nl SOMe • Qua.l hall dccl&rat;.k) de mamstl1loKlonaJ\l1ad.C nf'QIt:n11l tlCltl
~IJt'mnQ I nDlIIl.Il fedcr.ll • sr{ sumUla ou lun'JDtUQenc1a eonsoud.ada do Slr ou dOs tnow:",u
sU'DenOrr~

ParJi,ra,o unlCO O '1lntstro aa. I-'rcvtdencta c AU'1tenC1& ~OCla1 aUiCI,:J.lInaR L..
hllJOleSts em que :! admthlltr.lcJll f'lf'l!\:laenCtUl.J ledc::raL telallvamente ;LC''' c.recllto'1
~V1amclanos nueaaos em QJSOOSIUVO dcclanao utConstlluclon.:u por c1C:C:lQO deiln1U'.a d(1
~upremo rnbunaj reoeral. possa

allbS1er·se de consUluHo5

hl renficar o SC'U \'alar (lU decll11·tos uumos, UI: oliclo. quando nouvrrem SIQt'
COnJIlIUldOS Imf:norme'lIe. amaa Que Inscnlos em dlVlCll au\ 3.

C, lonnulu c1eS'1stenCl:l de 1K0e' de ueeuçiO fl~ lil. alulzad.as. bem como oenr,ar Qt

tnlftlJOf fCturJOI Qe. QeetsOes \UClICW!o
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An .11 O"N 144 4~;. 41>4 I 4bS d.1 Co_I"lac'" da> LI" do lrabaJho ,Otcrelo·l ••
n- ~ ~S2. de 1:' de mito de 11M3. ousam • \'I~onr com lleJWnle rea.ac.io

-l\n loU () abono de fmu ae aue Uilta o ant~O Anlmor. bem como o conccálOo em
VI,"*, de dauauJa do CDnIlalO 4t' uabIJbo. do re,UlamCnlO <Y emDrn:L ge convcrn;.1o ou KD1rW

c:ollUvo. ôclQC quc Mo exccaetlle de vlnle Qau elO wano. l\óIO anlc,rvao • n:muner.M;io ao
....1ftJ1OO pon OI ........ lia ""'1laÇio CIO ....baJho "

"An 4S3. " ..

}laraaraJO UlUCO ~I 8DOItI'MOQn1 CSDOI\lAftea ce emuraaao. Q» ftntJftS,U DUbl~ e
SOCIIGIdn de ecoftOftU& rmM t DmIltUQI asa raamlssio de:Idt Que a1enâ1âol aos rEQWSIlO\
COftStII1tn ao an 37. InCIIO XVI. da <"0C'&SUtWC0A0, e concbc:K1Md.8 • orauctD de CO~1JrS(I

publICO

"An.46oI .

Ponpafo II\Ico. T.... forca de ""lho o com"""'.... ele de!l<Kl'0 em conta boncan..
abcna pua a.sc lim em nome de cac1a artl'ftRIll30. com o COf\IeftI1InmID ôeSte. em
_l1'IIIIIlo <li cmlllO proxuno 10 local ck llIIhc .

"AI\.46S. O _ dos 1OiInos f_ em 111.....1. no local do Ir&boIho.
-.. do Ioorano do """"'" ou __'" _ o __• SOlvO quando,

ett:tuKo por ôqJosno 11'1I eonll t:IMCInL ODsc1'Vado o QISDOStO no a:tJ'D U1la'lOr ,.

An 41 OUN.31.'" da LeI rr' 9.317. de S d. elO""""'" d. 1996. pusom. v'~orar com
• lII...n", reGa;ao.

-An. 3' " " .

f I' " .

fi comnbuu:6n D&ra a :te.undade .!'»oelôU. oi cuco d3 onSOa lund'l:&. de Que tratam o ar.
:!2 ~ Lei n"I.:l:.de 24 de lulno de 19Yi. o lln.':5 d.l Lei Ir 11 87u. dt:.' aeaDt11 ac: 19"". e ~
Lei ComJ)lm'tentat Ir 14. de 1i ae lanelro ae 199tl

"M 9" ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.... Cornur.nde..sc na IUVtdade de consuucio de IrnOYf'IS. ôe Que trata o 1nc:ISO V deste
am,o. a execução de oora ae cOnltlUÇio CI\'II. pTOma ou lU' IrrceIlO.5. como a const.rUcio.
demobçlo. rc'o:nra. amcJIlKio ae eduicaçio ou OUU"IS benienonas .~ad.as 010 SOlO ou
slIDIIIlo ..

An. 5' Os I1\Q:lmaDOS CIUSlSlaS lemDOlWlOS da JUIllca dn Trabalho r os mllZlSU'I4os ~
J_ E.nora! _ na loma do. IlICJSOS 11 do art. 119. IJJ d., f J' 00 art. 1:0 da Con'lIIw~

focQcrai lCI'aD &pOJKftlados oe acoroo com as normas estabelecuu. pel.' lc'lslacio 'PI'h'ldenc:lana J que
lNYIm IUDmeUdos antes aa anvnucwra na ma'lluatura. manuda a ~Ienda vlnculaçlo pr'evldencaanl
o_o,x""'lC:lOdo-".

Pon,rafo IIJIJCO. O~ oe oualouer lIIIUn. PTeVldeIlciano 'oüt ex....." •
rnq;tRraNra nos tennos deste aro@o Ylncula..se. oonptonunenlt. ao R.eltme Geral de Previdencll
Social·RGPS.

Art. 61 A contnbwç1o do em;weeador Nr.ll DeSSOI iislca e do sewrado esoeclal
refmdos. rnoec:nvlmerue. na .UMa do inCiSO '", e no InciSO \'(( ao ano 12 d.il Lei n!·S.21::'. de 1991.
para o Somço NacIonal de Aprendt.., RW"lI • SENAR. cnado 1>01. LeI li! 1.315. oe 23 d. doumbro
d. 1991. I: d. 0.1"'_ IllCIdenllllObro • ,""Ita _lO pmvOIlIOllI. o.a comere.oJ.DÇjo d. S~ prod~
nnl.

An.7! 063' do art.:5 da L., li! 1.&70. de \5 de .bnl de 1994. _sa. vl.orar com I

SOfUIn•• reGa;ao; •

~AJt. :5 .
••••••••••••••••••••••••••:&:..~ _ .

f ]1 Para os denos oeste ampo. sera observado o cUJP)stO no' 31 do an. 25 da Lei no!
1.:1:. de 24 de lulbo o. 1991. com • .- lIaIIa I>O'.l.el li! 1.540. de 2l d. __ oe
199~.·

An 1I O art. 31 da Lei ri' 7.070. de 20 d. dozembm d. 1912. passa • VI''';''' ac:mcIOO
do ~WlIlC~o _

"P~o UIUCO: 9 beneiiclO oe Que IrIII esta lei e ele MI\RD anoau2'.&lOI'1a. não
prel\ld1canCo cvennw' beneJiCIOS Clt nlIU1'n3 Dn:vJtJeDCl311~ e n.io oooet2 st::T redUZIdo em

lraIlIIIlo 0C0<IIIIal ........_.

AI\. '" O Podor Exec:wvo farl pubI_ DO DWio Oficial da Umlo. llD _ de lnnta
dlaa.1IIOO.a M8Iida i'nmMwIa .... 101• .,.... _.obdado das L.css ri'" 1.212 • 1.213.
.......del991.

An 10 F..... coavahdadot os ISIII~ com - na M_ ProVI""'. n-

I.S23.I\.de2~de ..00l01I!I1997 I

An. 11. EstaM~ P!oVl_ eno;a .... VI,or na dala dc lua DUbl~ e 110 o'"
1e11111 CXlllYe1J as contntJwc:6a lMUfWdU ou mocbf.c.IdU oor tsla Me:chda ProV1t011L sAa mant.ld&l. na
focma 1Ia",- u pore" lorant'lI_

An. I: R ucllsoo<tc:6lsem _asno.__111 leI li! 3529. d. 13 dc
latW1tD de' t9S9. o ~i...eJ n! IS'. de 1,0 de ft'V'e'm1'O de 1Q67.• lei ~ S .s~7. de 1 de novetnDrO de
1%1. a Lei n! 5 939. de 19 de novanDnl oe 19;'3.1 lei n=t190J. de iO .mll âe 191". Lei n17IS0. de
':j acouruDrOôe 1919.06 2=-doan. 3&. OSaN 9'1 e 100 ca lei no! I ~I~. de;:4 de IUlhOde 19Q\ o! (!
dDan ~! 01 ans 139.140.141 e I.' ela Lei n! I ~l3. de 24 de IUAno de IQQL os IN, J- e' 4" da Lei r,'
a 6~f.:. Je ::: ae tanelm de 1~) a Lei n! I 641. de 31 de l1\ItÇQ ele 1993. e o .. .a:. do ano ~5 da Lei n..
117~. de IS dc.OrJ' de 1994

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Remirald Sleplfam!.f

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO~IAL

Diretoria do Seguro Social

ORDEM DE SERVIÇO N9 581, DE 10 SETEMBRO DE 1997

Estabelece proi:cdim.cntos a serem adotados pela Área de Beneficios no.que diz respeito à contagem (j.e tempo de serviço rural
para fins de earência..averbação e cenidão de tempo de serviço.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Constituição FedcraII88, an. 202. 20; Lei na 8.213, de 24.07.91; Lei, nO 9.032, de 28.04.9S;
Lei nO 9.063, de 14.06.95; M.ecüda Provisória na 1.523, de 11.10.96 e reediçOes posaeriores; Port.arialMPAS 3.604, de
23.10.96 .

O DIRETOR DO SEGURO SOCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO sOCIAL, no uso das
atribuiçOes que lhe confere o Anigo 175, inciso li e Artigo 182, inciso I do Regimento In:terno aprovado pela Portaria MPS
n° 458, de 24 de setembro de 1992;

CONSIDrMNDO a necessidade de estabelecer rotinas para uniformizar prócedimentos no que diz respeito à
utilização do tempo de atividade rural para fins de carência, de contagem recipJ:DC8 e dC averbação de tempo de serviço,
~: .
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I. O: tempo de ativjdade rural. anterior a novembro de 1991. somente será computado Pám fins de
aposentadoria po~ idade do segurado uabalbadot rural e JllIIll 05 beneficios previdenciários UIbanos no valor de 1 (um) salário
mínimo.

1.1. Para fins de...concessão do beneficio rural. previsto no art. 143 da Lei 8.21319i. dever-se-á observar o
disposto na OS INSSlDSS na 556/96.

1.2. O disposto no subitem 9.2.2 e seguiDleS da OS INSSlDS$ na 564 apÍicar-se-á somente quando da n@zaç:lo
do tempo de atividade: rural paIll os beneficios urbanos de renda mínima. .

1.3. No caso do cômputo do tempo de atividade rurid JllIIll concessão de beneficio urbano. não caberá ao
segurado fazer opção quando a renda deste ultrapassar o valor mínimo. devendo ser desconsiderada. a contagem desse
tempo.

2. Para fins de c:aréncia. contagem recíproca e averbação de tempo de serviço, o tempo de atividade rural.
previsto no irem anterior, somente será computado se houver comprovação dos recolhimentos das contribuiÇÕC5 feitas em
época própria. ou seja, contemporâneos ao período aleglldo.

2.1. Considera-se como contribuiçac:s:

a) aquela vertida pelo produtor niral sobre o valor comercial dos produtOS rurais:
b) O período em que o empregado rural. ou seja. a pessoa física. prestou seMçoS de natureza rural a

empregador. mediante remuneração de qualquer espécie com CTPS devidamente assmada a epoca traba1bada. .

2.2. Quaisquer dos comprovantes de contribuições devem ser contemporâneos ao fato gerador e só produzem
efeitos para o titular da respec:tiva conuibuir;io. .

2.3. Quando preenchidos os requisitos do item 2. em que exista ~ çomprovação das conuibuiÇÔCs vertidas à
época. a aVCIbação sera procedida ou a certidão emitida sem nenhuma observaçio.

2.4. Na hipotesc de nâo configurar as contribuições. nâo será p.rocédida a averbação. nem emitida a certil"0
de tempo de semço.

3. O período de atividade na condição de empregador rural (ho.iF equiparado ao autônomo I continua sendo
computado normalmente como tempo de seMÇO. confonne disposto no Decreto 2.172197. art. 58. inciso xvm.

4. Esta Ordem de ServiÇO entra em vigor na data de sua publicação. l'evogadas as disposições em contrário.
especialmente o subttem 9.2.18 da OS INSSlDSS 564197.

RAMON EDUARDO BARROS BARRETO
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Consti
tuiÇão Federal, e com os arts. 115e1t6 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 23 de outubro de 1997. - Heráclito
Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 2.904, DE 1997

(Da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle)

Solicito o envio de pedido de informa
ções ao Ministro-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República sobre concessão
de declarações de utilidade pública.

Senhor Presidente,
Em atendimento à decisão proferida por esta

Comissão na Reunião Ordinária de 8 de outubro de
1997, requeremos a Vossa Excelência, com base no
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e na forma dos
arts. 115 e 116 do Regimento Interno que, ouvida a
Mesa, seja encaminhado ao Ministro-Chefe da Casa
Civil da Presidência da República o seguinte pedido
de informações:

- Qual ou quais Ministérios são responsáveis por
conceder declarações de utilidade pública e por even
tuais repasses de recursos públicos, caso existam.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1997. 
Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente.
OF-P Nº 225/97

Brasília, 16 de outubro de 1997
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providências no

sentido de numerar e encaminhar à Mesa o requeri
mento de informações, em anexo, de autoria desta
Comissão, que "solicita o envio de pedido de infor
mações ao Ministro-Chefe da Casa.Civil da Presi
dência da República sobre concessão de declaraçõ
es de utilidade pública".

Na oportunidade, infonno a Vossa Excelênéia que
a referida proposição refere-se ao Plano de Execução e
Metodologia de Avaliação do Relatório Prévio à Proposta
de. Fiscalização e Controle nº 68197, aprovado na Reu
nião Ordinária desta Comissão em 8 de outubro de 1997.

Atenciosamente.
Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Consti
tuição Federal, e com os arts. \1.15 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de outubro de 1997. 
Deputádo Heráclito Fortes, Primeiro Vice-P.residente,
Relator:

Defiro': ad referendum da Mesa.

Em 23 de outubro. de 1997. ~ Heráclito
F~rtes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 2.905, DE 1997

(Do Sr. Valdeci Oliveira)

, Solicita informações ao Sr. Ministro
da 'Faz~nda sobre os resultados da exe
cução do Imposto Territorial Rural ~ ITR.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Consti

tuição Federal,'e no art. 115, inciso' I, do Regimen
to Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhadoao Sr. Ministro da Fazenda Pedido de In
formações aceraa da inéidência do ITR, a partir do
exercício de 1Q90 até o·exercício de 1996, especi
ficando os dados de lançamento, pagamento e
inadimplência do ,tributo~' por ano, faixa de área e
Unidade Federada.

Requeiro, ainda, .que os valores informados ex
presse'm posição ç!e d~t~mbro de 1996.

Justificação

As infbrmaçõ~s pretendidas objetivam
disponibilizar elem~ntos'para uma avaliação
da política -recente de tributação da terra no
Brasil. '

Com base nessas il1formações, teremos con
dições de aferir os impactos..dessa política ~obre a
economia agrícola a, màis e~pecificamente, sobre a
estrutura de posse e uso da terra no País e, assim,
possibilitar a intervenção qualificada de meu mandato,
no tema. .

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1997. 
Deputado Valdeci Oliveira.
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Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 23 de outubro de 1997. - Heráclito
Fortes, '1 Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência. '

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2~908, DE 1997

(Do S~. Luciano Pizzatto)

Solicita informações ao Sr. Ministro
d&,Minas e Energia sobre contrato firma
do 'entre a Petrobrás e a empresa Panta
nal,,:Linhas Aéreas Sul-Matogrossenses
S/A..

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 2.907, DE 1997

(Do Sr. Luiz Alberto)

Solicita informações ao Ministério
dos Transportes, referente ~oncessão

pela RFFSA à empresa Ferrovia Centro
Atlântico, para exploração da ferrovia que
liga Montes Claros - MG à Sergipe.

Nos termos do art. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V: Ex!! que sejam solicitadas informações ao Ministé
rio dos Transportes no sentido de esclarecer esta
Casa a respeitÓ de contrato de concessão, pela
RFFSA à empresa Ferrovia Centro Atlântico, p'ara
exploração do trecho ferroviário que liga Montes Claros,
em Minas Gerais, à Sergipe:

Para isso, requeremos cópia' do contrato de
concessão assinado entre a RFFSA e a empresa su
pracitada.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1997. 
Deputàdo Luiz Alberto.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Senhor Presidente:
Com fUhdamento no art. 50,,§ 2º, da Constitui

ção Federal, enos arts. 24, inçis~ V e §.2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicitÇ> a Vossa Exce
lência seja ~hcaminhado ao Sr. Ministro de Minas e

Em 23 de outubro de 1997. - Heráclito Energia, Raimundo Brito, através do Gabinete Civil
Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da da Presidência da República, o seguinte pedido de
Presidência. ------ informações:'

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 23 de outubro de 1997. - Heráclito
Fortes, 1º Vice-Presi.d~nte, no exercício da
Presidência.

Estando de atordo com o art. 50, § 22 , da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Voto

Estando _de aC.QfQo "com o art. 50, § 2º, da
ConstituiçãO- Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento InteITlÕ ela Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NSI 2.906, DE 1997

(Do Sr. Deputado Luiz Alberto)

Solicita informações ao Ministério
da Saúde, referente à Santa Casa de Mi
sericórdia da cidade de Maragogipe, na
Bahia.

Nos termos do art. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex!! que sejam solicitadas informações ao Ministé
rio da Saúde no sentido de esclarecer a esta Casa a
respeito da Santa Casa de Misericórdia da cidade de
Maragogipe, na Bahia, nos termos abaixo:

- Qual o valor do repasse do SUS para esta
entidade de saúde no ano de 1997, mês a mês, atra
vés deAIH.

- Se a referida Santa Casa recolhe normal
mente FGTS e se está em quite com o INSS.

- Se há conhecimento de que membros da di
,retoria da Santa Casa também são fornecedores de .
produtos e/OIJ serviços para a mesma.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 1997. 
Deputado Luiz Alberto, Deputado Federal, PT/BA.

Voto
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Este pedido tem como objetivo a solução de al
gumas dúvidas referentes ao Processo licitatório da
Petrobrás nº 101.0.027.96-5.

Solicito que sejam dados os seguintes esclare
cimentos:

1) Se o Presidente da Petrobrás, Dr. Joel Men
des Rennó, recebeu ofício de meu gabinete, de nú
mero 246/97, datado de 15 de setembro de 1997,
protocolado na Presidência da Petrobrás no Rio de
Janeiro, alertando sobre irregularidades, e quais as
providências tomadas.

2) Se o fato de uma empresa possuir uma si
tuação econômico-financeira comprometida não se
ria motivo para inabilitação da mesma já na primeira
fase do processo Iicitatório? Por que?

3) O registro junto ao Cadin é um fator impediti
vo? Caso negativo, qual a razão?

4) Como a empresa Pantanal Linhas Aéreas
Sul-Matogrossenses S/A conseguiu participar da lici
tação, apesar de ter seu pedido de cadastramento
negado através da SEJUR 7201-97?

5) O Edital, no item 6.5, diz que "poderá perder
sua condição para assinar o aludido contrato", ...,
"situação econômico-financeira comprometida". Em
que caso isso pode ocorrer?

6) Inesperadamente, durante o mês de maio, a
Pantanal Linhas Aéreas Sul-Matogrossenses S/A re
tirou da base de Manaus as aeronaves vinculadas
aos dois contratos firmados com a Petrobrás, inter
rompendo abruptamente as operações e obrigando
a contratação de outras empresas em caráter emer
gencial. Quais as penalidades sofridas em decorrên
cia deste fato?

7) Qual o motivo alegado até a presente data a
situação não ter sido regularizada; apesar dos even
tuais prejuízos sofridos pela Petrobrás?
I Solicito ainda que sejam encaminhadas as se
guintes documentações?

1) Cópia do Edital e de todo o Processo Licita
tório nº 101.0.0::, .~ti-5.

2) Cópia do contrato firmado entre a Petrobrás
e a Pantanal Linhas Aéreas Sul-Matogrossenses
S/A, resultante do Processo Licitatório nº
101.0.027.96-5.

3) Documentos que comprovem sua total isen
ção com relação a todos os registros junto ao Cadin,
que constavam no dia da assinatura do contrato.

4) Cópia do SEJUR nº 7201-97, de 17 de feve
reiro de 1997.

5) Cópia do CRCC - Certificado de Registro e
Classificação Cadastral, nº 799-97, da SEJUR, emiti-

do em favor da Pantanal Linhas Aéreas Sul-Mato
grossenses S/A em maio de 1997.

6) Relatório dos últimos 180 dias expedido pela
Gerência de Transportes da Petrobrás - Belém, PE
TROBRÃS/E&P-AM/GELOG/GETRAN, tratando dos
serviços prestados pela Pantanal Linhas Aéreas Sul
Matogrossenses S/A.

$ala das Sessões, 15 de outubro de 1997. 
Deputado Luciano Pizzatto, Deputado Federal,
PLF/P~;'

Voto

Estando da acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento" Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de'"Reuniões, 23 de outubro de 1997. 
Deputa~o Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 23 de outubro de 1997. - Heráclito
Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.909, DE 1997

(Da srª Deputada TeIma de Souza)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro do Planejamento e Orçamento so
bre as medidas tomadas na prevenção
quanto aos efeitos do fenômeno EI NUlo.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 parágrafo 2º da

Constituição Federal, e art. 115, inciso I, do Regi
mento Intemo, solicito a Vossa Excelência seja en
caminhado ao Ministério do Planejamento e Orça
mento o seguinte pedido de informação:

Secas, inundações e queimadas espalham-se
pela Terra. O EI Niilo está atacando. Em quase todas
as partes do planeta, o fenômeno vem trazendo es
panto, prejuízo e tragédia. No Brasil, por exemplo, os
termômetros acusaram 42º em pleno invemo carioca.
No outro lado do mundo, na Indonésia e na Malásia, a
secura do ar provocou tantos incêndios, que um avião,
cego pela fumaça, estatelou-se no chão, matando as
234 pessoas que estavam a bordo.

Queimada na Amazônia, seca em Papua Nova
Guiné, inversão térmica em Paris e enchente na Es
panha. O EI Niíío consegue produzir efeitos múltiplos
e estragos simultâneos por todo o planeta.

Em todo o mundo, os prejuízos com o fenôme
no já ultrapassaram os 8 bilhões de dólares. Na dé-
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cada de 80, o Brasil foi vítima do EI NUlo, que provo
cou a maior seca da história do Nordeste ao passo
que castigou o Sul com um dilúvio que faria inveja a
Noé. Resultado do flagelo: centenas de mortos, mi
lhares de desabrigados e prejuízos materiais da
ordem de 1 bilhão de dólares.

Naquela época, et pour cause, os preços agrí
colas subiram 40% em poucas semanas e café, la
ranja, soja e cacau escorreram pelo ralo da fúria cli
mática. Só para ilustrar, registre-se aqui que, em
1987, 75% da produção de grãos do Ceará foi perdi
da. E com a perda da safra, a inflação explodiu.

Dos Estados Unidos, o chefe do centro Nacional
de Pesquisas Atmosféricas, Kevin 1'renberth, avisa:

"Não há corno negar que a situação é preocu
pante, pois o fenômeno é um bebê e só estará intei
ramente fonnado em dezembro.·

Os meteorologistas não têm dúvidas de que
esse é um fenômeno de grandes proporções que, a
partir de dezembro, trará conseqüências' graves para
milhões de pessoas.

No campo econômico a tragédia anunciada re7
quer medidas além da evidente cautela. E a verdade .
é que o Brasil não tem um plano nacional para se
prevenir dos efeitos de um EI NiílO cruel.

Vale lembrar que os agricultores começam a
plantar a safra de verão (que representa 70% da
produção do País) justamente agora. Se não pen
sannos, com pragmatismo, em como minimizar os
efeitos do fenômeno, poderemos não ver a próxima
colheita. Pior: poderemos estar colaborando, com a
nossa imobilidade, para que a tragédia encontre o
cenário perfeito para a sua atuação.

Na região da Baixada Santista, .as. nossas
preocupações não são menores. No verão deste'
ano, sem a fúria do EI NiílO, oVale da Ribeira, no li
toral do Estado de São Paulo, ficou totalmente ala
gado, com cidades inteiras embaixo dágua, provo
cando perda total da safra agrícola, além da destrui
ção de casas, pontes e estradas.

E não pára por aí: em Santos e Cubatão, a pre
cipitação mais forte de chuvas provoca, quase sem
pre, escorregamentos de morros e encostas, justo
em lugares onde há milhares de famílias morando.
Em São Vicente, então, é redundante qualquer aler
ta neste sentido, vez que as inundações já são cons
tantes em situàçâo de dita normalidade.

Diante dos fatos, e da situação que se avizi
nha, será, no mínimo, tolo e, com certeza, trágico se
falharmos na adoção de medidas que possam impe
dir os efeitos catastróficos do EI Niilo.

Afetuoso por vocação, o Brasil, desta vez, não
pode se deitar em berço esplêndido e O' qovemQ Fe
Derài~ ·em hipóteSe alguma, pode ser a mãó -que ba
lança o berço, enquanto o menino cresce...

Em face do exposto acima, requeremos as se-
guintes informações: .

1) Qual as medidas tomadas pelo Governo Fe
deral na prevenção dos efeitos de fenômenos EI
NiílO?

2) Para tanto, qual o aporte de recursos?
3) Quanto aos efeitos, quais as políticas de pla

nejamento para minimizar as perdas e os danos que
o fenômeno causará, como por exemplo na agricultura
e na estrutura urbana?

Sala da Sessão, 16 de, -outubro de 1997. 
Teima de Souza, Deputada Federal PT/SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa,NOtO pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, ,Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 23 de outubro .de 1997. - Heráclito
Fortes, 1!! Vice-Presidente no exercício da
Presidência..

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 2.910, DE 1997

(Do Sr. Hermes Parcianello)

SoIiciIa ao SenhorM"risIro da Previdência
e AssisIência Social que informe sobre os re
passes da Secretaria de Assistência
Social aos Estados nos exercícios
de 1996 e 1997.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex.!!, com bjise no art. pO, § 22 ,

da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e
116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, seja

.solicitado ao Senhor Ministro da Previdência e Assis-
'tência Social que informe a esta Casa o que segue:

a) os montantes totais mensais das transferên
cias de recursos·financeiros realizadas pela Secreta
ria de Assistência' SociallMPAS para cada Unidade
da Federação no :exercício de 1996 e nos meses de
janeiro a julho do exercício corrente, discriminando
os valores destinados ao atendimento da criança, do
idoso e do deficiente;

b) os dados constantes das prestações de con
tas relativas às transferências efetuadas pela referi-
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da Secretaria nos exercícios de 1996 e 1997 até
esta data, que já tenham sido apresentadas pelo Go
verno do Estado do Paraná;

c) a' relação dos municípios paranaenses que
receberam recursos transferidos pela mesma Secre
taria nos exercícios de 1996 e 1997 até esta data,
contendo os valores das respectivas transferências e
sua destinação prevista.

Justificação

A transparência das ações governamentais
constitui princípio essencial da democracia. No caso
em pauta, urge tomemos conhecimento dos montan
tes pelo Governo Federal às diversas Unidades da
Federação, bem como cumprir nossa missão parla
mentar de controle sobre as aplicações de recursos
públicos. Com isso, cremos poder garantir a geração
dos maiores benefícios para as crianças, idosos e
deficientes a quem se destinam esses recursos.

Eis as razões qúe nos levam a requerer infor
mações sobre os recursos repassados pelo Ministé
rio da Previdência e Assistência Social, por meio da
Secretaria de Assistência Social, aos Estados, bem
assim aos municípios do ParaDá.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1997. 
Deputado Hermes Parcianello.

Voto

Estando de acordo com o art. SO, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 23 de outubro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 23 de outubro de 1997. - Heráclito Fortes,

1º Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 2.911, DE 1997

(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre antecipaçõ
es de receita efetuadas por municípios
brasileiros.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, 115 e
116 do Regimento Interno, solicito a V. Ex.!! seja en
caminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o pedido de
informações, a seguir formulado:

1) Quais foram os municípios, nome por nome,
indicando sempre a data, que efetuaram a solicita-

ção de ARO (Antecipação de Receita) no período de
julho de 1997, até a presente data?

. 2) Quais os bancos, discriminar' nome .por
nome, que prestaram o -serviço de Ar;Jtecipação de
Receita aos municípios acima solicitados e em que
datas o fizeram?

3} Qual o valor de cada antecipação de arreca
dação solicitada no período de setembro de 1997
até a presente data, município por município? Deta
lhar o nome do município, as datas e o respectivo
valor da antecipação de receita solicitada e recebida.

4) Qual a taxa de juros cobrada em cada em
préstimo de antecipação de receita e o respectivo
prazo de pagamento?

Sala das -Sessões, 21 de outubro de 1997. 
Deputado Va~dem~(Costa Neto, Líder do PL.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo aa Càsa, voto peJo encaminhamento.

Sala de Reuniões;. 23 de outubro de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro VICe-Presidente
Relator.

Defiro ad referendum da Mesa.
Em 23 de outubro de 1997. - Heráclito Fortes,

1ºVice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO' DE INFORMAÇÕES
N1l2.912197

(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Requer que seja instaurado, pelo Mi
nistério do Tra"lho, processo de investi
gação na Cooperativa de· Serviços Múlti
plos Norte-Nor~este (NORTECOOPER),
com sede no Ceará, pelo caráter anti
constitucional eJas relações de trabalho
que tem propugnado, como orientação na
criação de cooperativas.:

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 115, inciso I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, solicito a V. Ex.@
que seja encaminhado ao Ministério do Trabalho a
solicitação das seguintes providências:

1) Instauràção de investigação pela DRT-CE
na Cooperativa de Serviços Múltiplos Norte-Nordes
te (NORTECOOPEH), pelalpropaganda anticonstitu
cional, orientaJ:ldo émpresas em reduzir custos com.
mão-de-obra, através da burla dos direitos; sociais
dos trabalh~dores. ;

2) Re!ação nbminal dal? cooperativas de traba
lho instaladas no Estado do Ceará e respectivas de-



COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE CIÊNCIA E tECN")LOGIA,

COMUNiCAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado Maluly Netto, Presidente desta
Comissão, fez a'seguinte:

Distribuição n2 2~1

Em.23-10-97
Ao Deputado EDUARDO COELHO

Mensagem nº 135/97.- do Poder Executivo
- que "submete à aprecia.ção :do Congresso Na
cional o ato constante do Decreto de 20 de janeh
ro de 1997, que renova a concessão da Socieda
de Rádio Emissora Metropolitana Ltda. para ex
plorar serviço pe radiodifusãO sonora em onda
média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro".

Ao Deputado EXPEDITO-JÚNIOR

Mensagem nº 589/97 -'do Poder Executivo 
qtle "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 16 de maio de 1997,
que renova a concessão.da Rádio Regional de Con
quista Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia".

ERRATA

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

ERRATA

No Suplemento do OCO nº 198/97, páginas nºs
178 e 179.
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núncias, ora protocoladas na DRT-CE, sobre even- ONDE SE L~: na Ata da 158 Reunião (Ordiná-
tuais desvirtuamentos das relações de trabalho pré- ria); de 21:'8-96 .
vistos na Cons~.uição:Federal. Item 6) Projeto de Lei nQ 1;370795 - do Sr. José

Fortunati - que "dispõe sobre a repressão ao ingres-
Justificação so, no sistema financeiro, de dinheiro oriundo de ati-

No Estado do Ceará têm proliferado diversas vidades ilícitas". Relator: Deputado Valdenor Gue-
Cooperativas de Trabalho, com-'um claro objetivo de des. Parecer: Favorável. Vista ao Deputado Antônio
burlar os direitos sociais dos trabàlhadores inseridos Feijão, em 18-5-96, que devolveu o Projeto com voto
na Constituição de 1988. O informativo divulgado em separado, contrário. Discutiu a matéria o Deputa-
pela Cooperativa de Serviços Múltiplos Norte-Nor- do ~osé Genoíno. Em votação foi aprovado o pare-
deste (NORTECOOPER), é uma demonstração de cer"do Relator, contra o voto, em separado, do
que essa política de desmonte das conquistas so- Deput~do Antônio Feijão.
ciais dos trabalhadores desvirtua por completo o ver- LE;IA-SE:
dadeiro sentido do cooperativismo no País. Segundo Item 6) Projeto de Lei nll 1.370/95 - do Sr. José
observamos, trata-se de uma cooperativa que está Fortunati - que "dispõe sobre arep~essão ao in-
instruindo a formação de cooperativas no estado do gresso, no sistema financeiro, de dinheiro oriundo
Ceará, para os empreendimentos empresariais que de atividades ilícitas". Relator: Deputado Valdenor
lá cheguem, numa orientação que institui um retomo Guedes.l Parecer: Favorável. Vista áo Deputado
à situação de escravidão. Antônio Feijão, em 18-5-96, que devolveu o Proje-

Na conclamação aos empresários pela redu- to com voto em separado, contrário. Discutiu a ma-
ção dos seus custos, a referida empresa propõe um téria o Deputado José Genoíno. Em votação foi
modelo de cooperativa que subtrai os direitos sociais aprovado o parecer do Relator, contra o voto do
dos trabalhadores. Para ela o "fim do pesadelo" se- Deputado Antônio Feijão.
ria uma cooperativa que não se preocupasse com: Ii- Sala da ComiSsão, 22 de janeiro de 1997. -
cença-matemidade, licença-paternidade, avisos pré- José Martins Ferreira, Secretário Substituto.
vios, 13º salário, férias, recolhimento de encargos
previdenciários, FGTS, horas-extras, seguros de aci
dentes de trabalho, indenizações e muitas outras.
Enfim, precisamos impedir a consolidação de uma
política de semi-escravidão aberta e legalizada em
nosso País, que merece imediato repúdio da sociedade
brasileira.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1997. 
Deputado Inácio Arruda. (PCdoB-CE)

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala d~ Reuniões, 23-10-97. - Deputado Herá
clito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

... Em 23-10-97. - Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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,Ao Deputado PAULO LIMA
Mensagem nº 48/97 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional
O·ato constante do Decreto de -19 de dezembro de
1996, que renova a concessão da Rádio Educadora
ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Canoas, Estado do
Rio Grande do Sul".

Ao Deputado WELSON GASPARINI
Mensagem nº 583/97 - do Poder Executivo 

que "Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 16 de maio de 1997,
que renova a concessão da Rádio Educadora Traba
lhista Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Ubá, Estado de
Minas Gerais". - Maria Ivone do Espirito Santo,
Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente des
ta Comissão, fez a seguinte:

Redistribuição n9 19/97

Em 23-10-97
Ao Deputado ARI MAGALHÃES
Projeto de Lei nº 1.098-B/95 - do Sr. Leonel

Pavan - que "cria o Plano de Assistência à Saúde
dos ex-Combatentes da Segunda Guerra Mundial,
de acordo com o inciso IV do artigo 53 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, garantindo
aos ex-combatentes e seus dependentes a gratuida
de da assistência médica e hospitalar".

Ao Deputado Luís Roberto Ponte
Projeto de Lei nº 4.756/94 - do Sr. Wellington

Fagundes - que "cria estímulos à construção da
casa própria".

Ao Deputado MAX ROSENMANN

Projeto de Lei nll 4.493-A/94 - do Tribunal Su
perior do Trabalho - que "cria cargos no Quadro'
Permanente de P,essoal da Secretaria do.,Tribunal
Regional do Trabalho da 3' Região e dá outras pro
vidências".

Ao Deputado SAULO QUEIROZ
Projeto de Lei nll 2,.169/91 - do Sr. Jackson Pe

reira - que "fixa prazo para liquidação, pelo Banco
Central do Brasjl, de instituição financeira".

Projeto de Lei Complementar nll 96196 - do Sr.
Roberto Pessoa - que "altera a competência do
Banco Central do Brasil relativa a recolhimento com
pulsório".

\Ao Deputado VANIO DOS SANTOS
'Proposta de Fiscalização e Controle nSl 23195 

do Sr: Elias Murade - que ·propõe que a Comissão
de Finánças e TribiJtação, como o auxílio do Tribunal
de Contás da União, fiscalize a Superinten~ência de
Seguros Privados - SUSEP, autarquia vinculada ao
Ministério da Fazenda".

Sala' da Comissão, 23 de outubro de 1997
Maria Linda ~agalhães,Secretária.

DEPARTAMENTO DE COMiSSÕeS

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERldp~s

DE DEFESA NACIONAL

Redistribuição nl! 6197

O Presidente da Comissão de Relações Exte
riores e de 'Defesa Nacional, Deputado' Benito
Gama, redistribui, nesta data, a següinte matéria:

Ao Senhor Deputado MÁRIO CAVALLAZZI
Projeto de 'Lei nll 2.382/96 - do Sr. Arnaldo Fa

ria de Sá - que "dispõe sobre as aposentadorias e
pensões decorrentes do artigo 82 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias·.

Brasília, 23 de outubro de 1997. - Walbia
Lóra~ Secretária. '



(Biênio 1997/98)

Pre!!l~ote:

MICHEL TEMER - PMDBlSP

12 VIce-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

211 VIce-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

111 secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
211 secretário:
NELSON TRAD - PTBlMS

. 3!' secretário:
PAULO PAIM - PTIRS
4l' secretário: I

EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

2Il WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO

42 LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Uder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Vice-Uderes
José Carlos Aleluia (12 Vtee) José santana de Vasconcellos
Abelardo Lupion Uma Netto
ÁJvaro Gaudêncio Neto Marllu Guimarães .
Antônio dos santos Mendonça Filho I

Antônio Geraldo Mussa Dernes
Aracely de Paula Ney Lopes
Benooito de Lira Osório Adriano
Carlos Mellas Paes Landim
César Bandeira Paulo Bornhausen
Corauci Sobrinho Paulo Gouvêa
Darci Coelho Roberto Araújo
Euler Ribeiro Robson Tuma
Francisco Horta Vilma Rocha
José Lourenço Werner Wanderer

Bloco (PM~,PSD,PSL,PRONA)
Uder: GEDDEL VIEIRA LIMA

Bloco (PT,PDT,PCdoB)
Uder: ALDO ARANTES

PSB
I,;rder: ALEXANDRE CARDOSO

Vlce-Uderes:"
Pedro Valadares (1 2 Vice) Ricardo Heráclio
Vicente Andr~.Gomes

José Coimbra
José Borba

Pedro Canedo

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
A1cione Athayde
. Robério Araújo

Benedito Guimarães
Romel Anízio

Lamartine PoseUa
José Janene

José Linhares

Luciano rICa
Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiz Gushiken
Marcelo Deda
Marta Suplicy

Matheus Schmidt
Miguel Rossatto

. Milton Temer
Miro Teixeira

Neiva Moreira
Sérgio Miranda

PPB
Uder: ODELMO LEÃO

'. PTB
Uder: PAULO HESLANDER

PL .
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Lfderes:
Luiz Buaiz (1 2 'Viée)
Eujácio Simões·

Vlée-Lfderes:
Duílio Pisanéséhi (111 Vice)
Arlindo VargaS:
Maria Valadão'

Vlce-Lrderes:
Alcides Modesto
Ênio Bacci
Eurlpedes Miranda
Fernando Ferro
Fernando Zuppo
Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Jandil'E! Feghali
Jaques Wagner
João FassareUa
José Genoíno

Vlce-Llderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Amaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto BaÍeStra
Jair Soares .
Eraldo Trindade
Benedito Domingos
J6fran Frejat

Marlsa Serrano
Pedro Novais

Pinheiro Landim
ReginaLino

Ricard~ Rique
Roberto VaJadao

RobsonTuma
Rubens Cosac

Simara Ellery
Tetê Bezerra

8alvador Zímbaldi
Narcio Rodrigues

Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Yeda Crusius
C8ndinho Mattos

Mario Negromonte
José Aníbal

A1zira Éwerton
Welson Gasparini

Luiz Piauhylino
Fátima Pelaes

PSDB
J.fder: AÉCIO NEVES

Vlce-Lfderes:
Arnaldo Madeira (1 2 Vtee)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Rommel Feijó
José Thomaz Nonô
Fernando Torres
Pedro Hemy
Feu Rosa
Sílvio Torres
Marconi PerlUo
NíCias Ribeiro
Sebastião Madeira \

Vlce-Lrderes:
Wagner Rossi (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Dareísio Perondi
EdinhoBez
Fernando Diniz
Gonzaga Mota
José Chaves
José Luiz C1erot
Lídia Quinan
Luis Roberto Ponte
Mana Elvira



Antônio Carlos Pannunzio
Paudemey Avelino

Par6grafo 4', 8rt. 9Il- RI

PPS

PMN
Repr.: BOSCO FRANCA

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

LIDERANÇA DO GOVERNO

Uder: LUrS EDUARDO MAGALHÃES

Vlce·LJderes:
EltonROhnelt (1 2 Vice)
Sandro MabeI
Rodrigues Palma



Anivaldb Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
RommeI Feijó

1 vaga

Gilney Vl8Ila
Luciano Zica

Neiva Moreira
1 vaga

Antonio Jorge
Cunha Lima

Davi Alves Silva
1 vaga

Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura

Emffio Assmar
Mário Martins

~ vaga

Átila Uns
Cláudio Chaves

Euler Ribeiro
QsmirUma

Raimundo Santos

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

PSDB

PPB

Elcione Balbalho
José Priante
NanSouza
Pinheiro Landim
1 vaga

Célia Mendes
Elton Rohnelt
Murilo Pinheiro
Osmir Uma
Zila Bezerra

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Paudemey Avelino
Valdenor Guedes

A1zira Ewerton
HHário Coimbra
Luiz Femando
Moisés Bennesby
SaIoinão Cruz

Bloco (PT, POl, PedoB)

Eurí~MiraJ'lda
Geraldo Pastana )
Paulo Rocha
Socorro Gomes

PTB

Félix Mendonça Arlindo Várj:Jas
Nelson Marquezelli Murilo Domingos

PSB

1 vaga Raquel capiberibe

PL

Etevalda Grassi de Menezes Eujáclo Simões

PPS

Augusto Carvalho Pedrinho Abrão

PMN
Bosco França 1 vaga

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Plenário 114, Bloco das Lidàranças às quartas-feiras e
quintas-feiras - 9 horas
T~fones: 318-69161697816979/6981

COMISSÃO DA AMAZONIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Pinheiro LandIm(PMDB)
2lI VICe-Presidente: Carlos Airton (PPB)
3l! Vice-Presidente: Elton RohneIt (PFL) ,

TItula.... Suplentes

PFL

Ant6nio Jorge
Antonio Ueno

Benedito de Lira
Betinho Rosado

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella

Luís Eduardo
Maria Valadão
Saulo Queiroz

DércioKnop
Fernando Zuppo

Giovanni Queiroz (PDn
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

VaIdeci Oliveira (PT)

Aécio de Borba
Ali Magalhães

Augusto Nardes
Chico da Princesa (PTB)

JoãoTota
Osvaldo Reis

2 vagas

Adelson Ribeiro
Fernando Torres

Raimundo Gomes de Matos
Salomão Cruz

5 vagas

PPB

PSOB

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

~son Salvador
. Alberto Silva

Darcísio Perondi
Maurício Requijio

Mauro Lopes
Paulo Lustosa
Sandro MabeI

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

1 vaga

Antonio do Valle
Annando Costa
Dejandir Dalpasquale
EtevaJda Grassi de Menezes
Moacir Micheletto
Nelson Harter
Orcino Gonçalves
Roberto PauHno
Silas Brasileiro
Valdir CoIatto

Bloco (PTI PDTI~oB)

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos CarcIinaI (PDn
~nio Bacei (PDn
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDn
Luiz Mainardi (PT)
Waldomiro FlOI'avante (PT)

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre Ceranto
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Jaime Fernandes
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
WiIsOO Cunha
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
HugoBlehl
Nelson Meurer
Roberto Baltstra
Romel AnIzlo
Wagner do Nascimento
1 vaga

B.Sá
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
otávio Rocha
Ronaldo Santos
3 vagas

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLfTICA RURAL

Presidente: Hugo Biehl (PPB)
12 Vice-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
2l! VICe-Presidente: Roberto Pessoa (PFl)
32 VICe-Presidente: Antonio do Valle (PMDB)

TItula.... Suplentes

PFL



PTB PPB

Moisés Upnit PhIemon Rodrigues AntonIO Joaquim ~újo Gerson PérÉlS"

PSB
Cunha Bueno JoséJanene
João Iensen Lamartlne Pose/Ia

Gervásio Oliveira Ricardo Herácrrto Jorge Wilson Nelson Meurer

Secretário: Ten:io Mendonça Vila Laprovita VIeira Paulo Lustosa

Local: PlenárIo - Sala 19, quartas-felraa - 9 horas Roberto Campos Roberto Balestra

Telefones: 318-699816999/6970 VadãoGomes RomeI Anfzio

COMISSÃO DE ciêNCIA E TECNOLOGIA,
1 vaga VaJdenor Guedes

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA PTB

Presidente: Maluly Netto (PFL) Luiz Alberto (PT) José Borba

111 VICe-Presidente: Casar Bandeira (PFL) Murilo Domingos Philemon Rodrigues

2!l VICe-Presidente: Paulo CordeIro Rodrigues Palma

311 VICe-Presidente: Edson Queiroz (PPS) PSB

TItulares SUplentes 1 vaga JoãoColaço
PFL PL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Carlos ApoIinário Henrique EdiJ8ldo Alves
Hélio Rosas José Priante
lvandro Cunha Uma Moacir Micheletto
Marcelo Barbieri Pinheiro Landim
Nan Souza Ricardo Rique
Pedro lrujo Saraiva Felipe
Roberto Valadão Wagner Rossi
3 vagas 3 vagas

PSOB

Alberto GoIdman Antonio cárlos Pannunzio
Carlos Alberto Eduardo Coelho
José de Abreu Fátima Pelaes
Koyu lha Luciano Castro
Luiz Piauhylino Marcia Marinho
Nelson Man:hezan Narclo Rodrigues
Octavio Elísio Odíllo Balbinotli
Roberto Santos Renato Johnsson
Salvador ZImbaIdI Welson Gasparlni

Bloco (PTIPDT/PCd08)

Decio Knop (PDT) Esther Grossi (PT)
Eurípedes Miranda (PDT) Expedito Junior (PL)
Inácio Arruda (PCdoB) Fernando Lopes (PDT)
João Paulo (PT) Ivan Valente (PT)
TildenSantlago (PT) Jandira FeghaIi (PCdoB)
I,Jdsorí BandeIra (PMDB) Jaques Wagner (PT)
Walter PinheIro (PT) Milton Mendes (PT) ,
Wlgberto Tartuce (PPB) Paulo Delga~o (PT)

....-------- 1
i

Bloco (PMDB.IPSIWSL)

Welintl?" Fagoodes Pedro Canedo

Secretária: Maria lvone do Espírito Santo
Local: Plenário 13, saIS P13. quartas-feiras -1Oh-
Telefones: 318-6906 a 6907 '
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE'CONSTITUIÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo'AIvEis (PMDB)
111 VICe-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2!l VICe-Presidente: MoIsés Bennesby (PSDB)
311 VICe-Presidente: Marcelo Péda (PT)

TItu.... Suplentes

PFL

Arolde de Oliveira
casar'Bandeira
Coraucl Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
VIc Pires Franco
1 vaga

Antonio dos Santos
ArooeIy de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Lima
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

Vilmar Rocha

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo Carneiro
Magno BarceIar
MussaDemes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes landim
Raul Belém

.RoIand Lavigne
Vilmar Rocha

Asdrubal Bentes
Djalma de AlmeIda Ceéar
Fernando Diniz "
Freire Júnior
Gilvan Freire
Henrique Eduardo AJves
João Natal
José Ltiz C1erot
Silvio Pessoa
1 vaga

A1zira Ewerton

PSDB

Antonio Geraldo
Átila Uns

Carlos Alberto Campista
.Ciro Nogueira

"Claudio Cajado
Coraucl Sobrinho

JairoAzi
Maluly Netto

Paulo Gouvea
.:Rubem Medina
Vanessa Felippe

, lvandro Cunha Lima
João Thomé Mestrinho

José A1demír
Marquinho Chedid

Pedro Novais
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Zaire Rezende

2 vaga

Celso Russomano



Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Coriolando Sales (PDT) Enio Baccí (PDT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genoíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Dare (PT)
Marcelo Déda (PT) . Marta Suplicy (PT)
Matheus Schmidt (PDT) Pitldro Wilson
Nilmário Miranda (PT) 5anclra Starling (PT)
Sergio Miranda (PCdoS) Severiano Alves (PDT)
Silvio Abreu (PDT) WoIney Queiroz (PDT)

PPB

PL

Pedro Canedo Luiz Buaiz

Secretário: Sérgio Sampaio COntreiras de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-1Oh-
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
• 12 VICe-Presidente: Cunha Uma (PPB)

2ll VICe-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
3ll VIC&P~ente: Luciano Pizzatto (PFL)

Tftu~ Sup.nh$

PFL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

PSB

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 1~, ArWxo li, Sala 3 - 4--feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

P.residente: Simão SesSim (PSOB)
1R \(ICe-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (P8DB)
2ll Vice-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
3'2 VICe-Presidente: Neif Jabur (PPB)

TftuJares Supfentes

PFL

Çartos Nelson
NanSouza

Oscar GoIdonl
2 vagas

Carlos Magno
César Bandeira

Iberê Ferreira
Ney Lopes

WtlsonCunha

Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezena
1 vaga

Ademir Lucas
B.Sá

ceci Cunha
Danilo de Castro

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Antonio Balhmann
Itamar Serpa

LeOnidas Cristina
Vanessa Felippe

1 vaga

Duilio Pisaneschi

A1cione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
l,Ishitaro Kamia

PTB

PSOB

Bldco (PMD8IPSDIPsL)

Àntonio GemIdo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

AdelsonRibeiro
Celso Russomanno
RávioP~r da Veiga
Max Roserimann
Salomão cruZ

PSD8

PPB

Cunha Lima !
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

Bloco (PTI PDTI PCcIoB)

Luciano Pizzatto

Gilney VI8I1a
Ivan Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes

Chicão.Brigigo.- .
Fernando Gabeira
Regina Uno
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim

Antonio Brasil
José Chaves
Simara BIery
WlIsqn Cignachi
1 vàga

Freire Júnior

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
OsóriO Adriano

VIC Pires Franco

Franco Montoro
José Carlos Lacerda

Max Rosenmann
Nestor Duarte

Roberto ROcha
Salvador Zimbaldi

Vicente Arnv:fa
1 vaga

1 vaga

Moisés Upnik
Roberto Jefferson

Adylson Motta
Benedito Domingos

Bonifácio de Andrada
Cleonâncio Fonseca

Jair Bolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

PTB

PSB

Cândido Mendes
Edson Silva
Luiz Máximo·
Marcone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abí-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Vaana

Nilson Gibson

Albérico Filho

José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Neiva Moreira
SameyFilho
Vanessa Felippe



Welson Gasparini Mário Negromonte

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

José Linhares
Luiz Alberto (PT)
Walter Pinheiro

Herculano Anghinetti
.2 vagas

Femando zUÍ'PO
José Machado
Nedson Micheleti
VaIdecI Oliveira

Airton Dipp
Chico ViglJante

João Paulo
Vânio dos Santos

Luiz Eduardo Greenhalgh

PTS

Vicente Cascione

PV

Emllio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-7071n073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Pedro Wilson (PT)
19 Vice-Presidente: AgneIo Queiroz (PCdoB)
2l! VICe-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Sll Vice-Presidente: Fernando LOpes (POT)

TItu..... Suplentes

PFL

Bloco (PMOBIPSDIPSL)

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguell;k>ssetto

Barbosa Neto
Gennano 'Rigotto

Gonzagà'Mota
José Chaves

1 'vaga

A/zira Ewerton
Anivaldo Vale
Antonio FiMjão

Moisés Bennesby
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
CaJ10s MelIes

João M~lão Neto
Luiz Braga

Pauderney Avefino

Humberto Costa (PT)

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pizzolatli
Márcio Reinaldo Moreira

PFL

PSDB

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetli
Lamartine Posella
1 vaga

BIoço (PTI PDTI PCdoB)

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues l!a Cunha
João Fassarela
Marcia CibilisV~

Antonio Balhmann
Candinho Mattos I

José Carlos LaceI'da
Renato Johnsson
Wilson CampoS.

Francisco Horta
Lima Netto' .

Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem Medira

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

GiIvan Freire

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo"
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Presidente: Rubem Medina (PFL)
19 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2l! VICe-Presidente: Neuto de Conto (PMOB)
3ll VICEl-Presidente: José CaJ10s Lacerda (PSOB)

TItu~~ Sup~nús

1 vaga

AIceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Freire Júnior
Marcelo Barbieri

Mário Martins
RilaC8ma1a

1 vaga

PJvaro Gaudêncio Neto
Laura Carneiro
Magno Bacelar

Osmir Uma
1 vaga

Fernando Gabelra (PV)
Franco Montoro

WeIson Gasparini
2 vagas

PTB

PPB

PSDB

Albérico Cordeiro

Carlos MeIIes
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VlImar Rocha

De Velasco
GeddeI VIeira Uma
Gilvan Freire
NiImário Miranda
Roberto VaIadAo

JoãoMende8
NelfJabur
Ricardo Barros
Sivemani SaIms

DaJlIa figueiredo
AavioAms
JoséAnfbal
Márcia Marinho
Sebastião Madeira

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Agnelo Queiroz
Femando LOpes
Hélio Bicudo
PedroWdson

Alcides Modesto
Eurlpedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

'PTS

PSB

1 vaga

PPB Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Eraldo Trindade Gilney Viana Secretária: Anamélia Ribeiro Correia ~e Araújo



Bloco (PMDBlPSDlPSL)

João Thome Mestrinho Ojalma de Almeida Casar
Maria Elvira Edinho Araújo
Maurício Requião José Luiz Clerot
Severiano Alves (POT) lidia Quinan
Zé Gomes da Rocha Rita Camata
1 vaga Wagner Rossi

PSDB

Local: Plenário 112, Bloco das lideranças - quartas-feiras - 10
horas
Telefones: 318-?02(ª rQ.~~

COMISS~ODEEDUCAÇÃO, CULTURA
"E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (POT)
11! VJC&Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB,
2l! VICe-Presidente: Esther Grossi (PT)
3!' VICe-Presidente: Mauricio Requião (PMOB)

Tftulares Suplentes

PFL

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

laprovita Vieira
2 vagas

Antônio do Valle
José A1dernir
Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro lrujo

Wilson Cignachi
1 vaga

Suplentes

Basílio Villani
Edson Silva
João Leão

Max Rosenmann
Ronaldo Cézar Coelho

SimãoSessim
1 vaga

PFL

PSDB

TItulares

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fettar Junior
Julio Redecker
Osmaf'Lei1ão
Sergio Naya

A1dir cabral
Alvaro Gaudêcnio Neto'

Benito Gama
Expedito Júnior

José Carlos Aleluia
José~ Vieira

Magno Bacelar
VaIdomiro Megar

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Adelson Salvador
EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga .Mota
Hermes Parcianello
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais
1 vaga

Bloco (PTIPDTlPCdoB)

Fernando Ribas Carli (POT) Coriolano Sales (POT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) , Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) MarceIo,Déda (PT)
Vanio dos Santos.~PT) sergio Miranda (PCdoB)

PPB

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Fernando Torres
Firmo de Castro
Luiz Carlos HauJy
Roberto Brant
Veda Crusius

Augusto,VIVeiros
João Carlos Bacelar
JúlioCesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
RogéIio Silva
saulo Queiroz

Augusto Farias
DoIores Nunes
José linhares

1 vaga

Dalila Fi\I..eiredo
Eduardo Coelho
Marcus Vicente

Osrnanio Pereira
Roberto Santos

Claudio Chaves
Jaime Fernandes

Jairo Carneiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

Aldo Arantes
Carlos Santana

Humberto Costa (PT)
Luiz Durão (POT)
Maria Laura (PT)

PPB

Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
Eurico Miranda
Mario de Oliveira

Ademir Lucas
A1e)(,endre Santos
F1avíoArns
João Faustino
1 vaga

Ademir Cunha
Betlnho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Jl.Ínior
Osvaldo Coelho
Paulo lima

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
WoIney Queiroz (POT)

PTB PTB

PS8

ÁNaro Valle (PL) Gonzaga Patriota

8ecI'etária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:0011
Tekrtones:318-69OGV69051701117012

COMISSÃO DE FINiiNÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
11! VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PSOB)
2l! Vtee-Presidente: Adelson 8aIvador (PMOB)
3l! Vtee-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Secretária: Maria Lin$ Magalhães
Local: Plenário 4'"1' quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-696Q/6989/6955

Aécio de Borba (PPB) Paulo Cordeiro Paulo Mourão (I'SOB)
silvio Torres (PSOB)

João Colaço

EujáCio Simões

PSB

PL

Augusto C8rva1ho (PPS)
Felix Mendonça

Fernando Lyra

Valdemar Costa Neto



Bloco (PTIPDTlPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Cidinha Campos (POT)
Arlindo Chlnaglia (PT) Luciano Zica
Fernando Lopes (ppn . Luiz Alberto
Paulo Bernardo (PT) NHmário Miranda

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
ANANCEIRA E CONTROLE

Presidente: ArIlildo Chinaglia (PT)
111 Vice-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
211 Vtce-Presidente: José Coimbra (PTB)
31! Vtce-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)

TItu.... Suplentes

PFL

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Paudemey Avelino

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: VaJda O. S. Lobo
Local: PlenárIo sala 15-B, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-69;4416946
Fax: 318-2137

José de Abreu
Luiz Piauhytino

Octavio Elísio
Paulo Feijó

Vrttorio MecflOli

Roberto Campos
SiJvemani Santos

VadãoGomes
1 vaga

JulioCesar
Murilo Pinheiro
Oscar Aódrade

Paulo Bornhausen

Nelson Marquezelli

Oércio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

PPB

PTB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Dejandir Oalpasquale
EdinhoBez

Simara EIIery
2 vagas

PSDB

José Borba

Fausto Martello
Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Airton Oípp (POT)
Fernando Ferro. (PT)
José Maurício (POT)
Luciano Zica (PT)

Eliseu Resende
José carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo santos

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Oanilo de Castro .
Moises UpnIk (PTB)
1 vaga

Marcos Lima
Ricardo Rique
3 vagas

Adauto Pereira
Jaime Martins

Uma Netto
Marcos Vinicius

Ursiclno Queiroz

Alexandre Santos
Arlhur Virgillo

candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Antônio Brasil
João Natal

Luis Roberto Ponte
Sitas Brasileiro

SiMoPessoa

Adylson Motta
Antonio Jorge

HerouIano Anghinettl
Jair Soares

PPB

PSDB

Cipriano Correia
Jayme Santana
JoãoLeáo
·Luiz Fernando
RommeIFeijó

ConMcio Moura
João Magalhães
Paulo Lustosa

·Rubens COsa<:
1 vaga

" . ' , ' .

,Benedito. 0Qmklg0s
.Marcio Reinaldo Moreira
MOaCyr Andrade

·~(KfrO~rráà '

PL
· Valdemar Costa Neto Giovanni Queiroz (POr)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
lbCàl: PfenâJ1d 9, 8aIa 961 - quarta-feira - 10 horas
Tàlefoi19S:'318-6888 - 318-6887
FaX: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Flavio Derzi (PPB)
111 Vtce-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
211 Vice-Presidente: Aritonio Feijão (PSOB)
31! Vtce-Presidente: Airton Dipp (POT)

TItu....... , Suplentes

PFL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente:
111 VICe-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
211 Vtce-Presidente:'Mário CavaJlazzi (PPB) .
31! Vtce-Presidente: José Thomaz Nonô (PSOB)

mu...... Suplentes

PFL

José Coimbra

Antonio Jorge (PPB)

PTB

1 vaga

Elton Rohnelt

A1dir Cabral
AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Amido Cedraz
Átila Uns
Benito Gama
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Abelardo Luppion
tEuler Ribeiro

Fráncisco Horta
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
Sarney Filio

Talvane Albuquerque



Bloco (PUDBJPSDJPSL) TItulares SUplentes

PL

Fernando Lyra Alvaro Valle

secretária: WaIbIa Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras. quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
EFAMrUA

p~:VICente Arruda (PSDB)
tI!,VICEt-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
.?:Vice-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
~Vice-Presidente: AIcIone Athayde (PPB)

Amon Bezerra
Athur Virgílio
Elias Murad
FeuRosa
Franco Montoro
HHário Coimbra
Itamar Sérpa
José Aníbal
José Thomaz NonO

Bloco (PTI POTlPCdoB)

Ademir Cunha
Alexandre CemnfD

Augusto VIveIros
Claudio Chaves
Costa Ferreira

José cartos Coutinho
Laura Carneiro
RoIand Lavlgne

2 vagas

JoséEgydio

~deBarros FJI10
,Eurico Mirartdlt

,João Iensen
Mo8cyr Andfad8

pádro CoíT8a
" .2Vasia$

Adão Pretto
AgneIo Queiroz

FernandOR~ Carli
, Jair Meneguelli
Paulo~

SiJvIo 'Abreu
Teima de Souza

·E1ias Murad
Ezidio Pinheiro
JovaIr Arantes

Raiinundo Gomes de Matos
" RonvneI Feijo
Sebastião Madeira

2 vagas

Armando Costa
ChIcão Brigido

EtevaIda Grassi de Menezes
Genesio BemarcIno

João Henrique
ReginaÜlO

3 vagas

PL

Duilio PIsaneschi
EtevaIda Grassi de Menezes

PS8

PTB

PPB

PSOB

Bloco (PIIDBJPSD/PSl)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

AIcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
~rSoares

Jofran Frejat
José Unhares
Nilton'Baiano
Sérgio AroUca

. PFL

Luiz Buaiz

Fernando GonçaJves
Roberto Jefferson

Garfos Alberto campista
Garfos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
lbere Ferreira
Jonivallucas
Marcos Vl1fcius de C8mpos
Ursicino QueIroz
1 vaga

VlCeflte Andre Gomes

Armando Abilio
Darcisio Perondi
EIcione Barbalho
José AIdemIr
Lidia Ouinan
Rita08mata
saraiVa Felipe
TetéBez
1 vaga

Cidinha campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira FeghaIi

\José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

, CeciCunha
'.Dalila Agueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
QsmanioPereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
VlCeflte Arruda

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Enivaldo Ribeiro
Jofran Frejat

Jorge Tadeu MudaIen
José Rezende

5aIatiel carvalho
Sérgio Naya ,

'1 vaga

Ricardo Heraclio

Edison Andrino
Etevalda Grassi de Menezes

Hélio Rosas
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Nauto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves
1 vaga

Etevalda Grassi de Menezes ,
, José Coimbra

CarIQS cardinal
Eduardo Jorge

Haroldo Sabóia .
José Genonio .

Maria da Conceição Tavares
Matheus Schmldt .

Sérgio carrielro
TUden Santiago

PTB

PSB

PPB

PSDB

Cláudio Cajado
De Velasco. (PRONA)
Genésio Bernardino
José Lourenço (PFL)
Paes de Andrade
RobsonTuma
Wagner Rossi
2 vagas

Haroldo Lima
Helio Bicudo
JoanaDarc
Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
RenanKurtz
Sandra Starting

Adylson Motta
AJceste Almeida
Jair 8olsonaro
João Pizzolatti
José Teles
Mário caval~
Ushitaro Kamia

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão

Pedro Valadares



8ecretárIa~ Jorge Henrique cartaxo de Arruda
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-21s6~ .

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBUCO

Presidente: Osvaldo BioIchI (PTB)
1l! VIC8-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2l! VIce-Presidente: Jair Meneguell (PT)
3l! VIC8-Presidente: Zalre Rezende (PMDB)

Tltuler.. Suplentes

PFL

Bloco (PMDIWSDIPSL)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henriq~ (PMDB)
1l! VIce-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
2l! VIce-Presidente João Mala (PFL)
3l! VIC8-Presldente LeõnlcIas Cristino (PSOB)

TItulares Suplentes

PFL

BlocO (PMDBIPSDIPSL)

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinla

Roberto Paulino
4 vagas

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
MussaDemes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
JairoAzi
João Tota (PPB)
Lael Varella
Oscar Andrade
Oscar GoIdoni (PMOB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos

Alber1D Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Marquinho Chedid

. Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim

Armando Abílio
De Velasco (PRONA)

Valdir CoIatto
3 vagas

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Lima
Paulo Bauer

Robério Araújo
Werner Wanderer

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
PinheIro Landim
Sandro Mabel
Zalre Rezende
1 vaga

Artindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
MendonçaRIho
MIIkJn Mendes (PT)
VaIdomiro Meger
Zila Vezerra

PSDB
PSÕB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

AgneIo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) WaIdomiro FlOraV8I1te (PT)
Maria Laura (PT) .1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PédoB)·

Fernando Lyra .

.Benacfito GlIimarães
Davi Alves Silva

Sérgio Arouca (PPS) DoIores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

; .
A1ceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

Nilton BaIano
oemar LeItIo,

Arlindo Chinaglia (PT)
Dércio Knop (PDT)

Gerak::b PasIana (PT)
José'"Augusto (PT)

José ~urício (PDT)
2 vagas

Amon Bezerra
Basílio Villani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
OIavio Rocha

1 vaga

PPB

PTB

Leônidas Cristíno
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
PedroHenry
Roberto Rocha
Vlttorio Med"lOIi

Carlos santana (PT)
Chico da Princesa (PTB)
Giovanni Queiroz (PDT)
João Coser (PT)
Lindberg Farias (PCdoB)
Te/ma de Souza (PT)
1 vaga

A1ber1D GoIdman
AmaIdo Madeira

Domingos Leonelli
FeuRosa

Tuga. Angerami

Ari Magalhães
AmaIdo Faria de Sá
Benedi10 Guimarães

PS8

PTB

Osvaldo BioIchi

Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
VaIdenor Guedes

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

1 vaga

Dullio Pisaneschl
Secretária: Talita Veda de Almeida Philernon Rodrigues
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e qulntas-fIe-
ras -10 horas
Telefone: 318-6987169901700417007 Gonzaga Patriota

fiSB

Femando~

Leopoldo Besàón'e
'.

Vicente AndréGo~



PL

José Egydlo _~ Wellnton Fagundes
Secretário: Ruy-Ornar Pnidênclo da Silva
Local: Plenário sala 11. quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Autor: Ricardo Hel"cllo
• outros

COMlsslo ~SPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE -ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(INCENTIVO AO TURISMO)

Propotlfçio: PEc-9195

presldeilte:,Sandro MabeI (PMDBJ
1ll VICe-Presidente: José A1demir (PMDB)
211 VICe-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
311 VICe-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL,

TItula.... Suplentes

SUplentes Bloco (PFLJPT8'

Ciro Nogueira carlos A1berto'campista
Cláudio Cajado Corauci Sobrinho

Ciro Nogueira Hilário CoimlÍra Roberto Pessoa
Cláudio Cajado Ricardo Barros 2 vagas

José Rocha
Nelson MarquezelU PMOB

1 vaga
José Aldemir Albérico Filho
Nair Xavier Lobo Hermes Pareianello

Annando Costa Sandro MabeI 1 vaga
Moreira Franco
zaire Rezende PPB

Eurico Miranda Roberto Balestra
F:eIipe Mendes 2 vagas

Flávio Derzi 1 vaga
Jarbas Lima

1 vaga PSDS

Alexandre Santos Càci Cooha

AntOnio Balhmann
Nelson Otoch Eduardo Coelho

Welson GasparinI
PT

Femando Ferro . . João Coser
.

MareeIo Déda
José Pimentel Milton MElndes

Sandra Starllng PDT

1 vaga J~,Mauricio

EnioBacci
Bloco (PLJPSDlPSC)

Expedito Júnior
Pedro-panedo Eujãcio Simões

PDT

PT

Bloco (PLJPSDJPSC)

PSDB

PP8

J!úoysMJ Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais .

PMDB

Átila Uns
Jairo carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Bloco (PFLJPTB)

Proposição: PEC-2195

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
1ll VICe-Presidente: Jairo carneiro (PFL)
3ll VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator. Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

TItular..

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
tfi2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Coriolano Sales

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco VI8Jl8.

AntOnIo carloS Pannunzio
Al1hur Virglllo .

Eujáclo Simões

Hélio Bicudo
Milton Temer .

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: servo Com. Esp. - Anexo li. Sala 169-B
T6letones: 318-887417067

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706317066



PFL

Presidente: Franco Montoro (PSOB)
111 VICe-Presidente: Paes LandIm (PFL)
2l! VIce-Presidente: EdUlirdo.Jorge (PT)
3l! VlC8-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator. Odacir Klein (PMOB)
Sub-Relator. Bonifácio de Andrada (PPS)

TItulares

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nt 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MfNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

PI'opc*çio: PEC-17~ Autor: Antonio JC*lUIm

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2l! VICe-PresIdente: Cunha Lima (PPS)
3l' VICe-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPS)

TItu..... Suplentes

PFLIPTB

CarlosMeIIes
Hilário CoImbra
Osmir Urna
Paulo Gouvêa

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Paudemey AveIlno
Baúo Q!Jeiroz
Vilmar Rpcha

Carlos NelSon
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
zaire Rezendé
1 vaga

Suplentes

Bloco (PMDB, PSO, PSL)

Adelson Salvador
Gonzaga Mota
H~ioRosas

3 vagas

PSOB

Ber1edIm Guimarães
Felipe Mendea
F~Silva"-."

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Carlos Ha\lly
MarconI Perillo .
Silvio Torres
YedaCrusius

Aloysio Nunes ~i:!rreira
Arthur Vlrgnlo
João Faustino
OCtávio EUsio

Roberto Sa/:ltos
Zulaiê cOPra

Cunha Urna (PPS)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Eduardo Jorge
Haroldo Uma
João FassareIla
Pedro Wilson
1 vaga

~Ioco (PT, POT, PCdoB)

Esther GrôeSI
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

ppB

Airton Dlpp

Francisco Horta

Bloco (PI.JPSDJPSC)

Eujácio Simões

Adylson ~tta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco VIana

5va~

1
PFL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

,Secre1ário: José Maria Aguiar de castro
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Bala 168-A
Telefones: 318-70611318-7059

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Nilson Gibson

8ecrBtário: Mário Orausio Coutinho
Local: Serv. Com. EspeciaIs - Anexo li, Bala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO .DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nt 2O-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE
O PARLAMENTARISMO".

~: PEC 2O-N95 Autor: Eduardo Jorge

Israel Pinhero

A1m1no Affonso

PTB .

Arfino Vargas

PSS

Fernando Gabeira (PV)



Confúclo Moura
2 vagas

Bloco (PFIHTB)

José sanlafJa de Vasconce.JIos
Paulo GouVea

Paulo Uma
Rbdrigues Palma

·~Ioco (PMDf3IPSDJP$L)

Du1lio Pisaneschi '
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Wagner Rossi
2vagas .

Bloco (PPBIPL)

Nilton Baiano Davi Alves Silva
2 vagas Ushitaro Kamia

1 vaga
PSDB

Antônio Car\os Pamunzlo AmaIdo Madeira
LeOnidas CrIstino José phaves (PMDB)
Mário Négromonte Vrttorio MecIioIi

PT
cartos Santana ~esModesto
João Coser' João Paulo

PDT
Serafim Venzon VlCertte André Gomes

PSB

Raquel Capiberlle 1 va~

Secretária: AngeIa Mancuso
Local: Serv. Com. Especlais - MeXO!" - Sala 169-B
Telefones: 318-687417~ .

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N~43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

. (A~STAMENTO ELEITORAL)

ProposIçIo: PEC-43II5 Autora: Rita Camata • outros

Presidente:
1I! vlC9-President9: Wagner Rossi (PMDB)
2lI VICEl-Présideme: Rommel Feljó (P.SDB)
3l! VICEl-PresideQte: Roberto Fontes (PFL)R.Roberto 'Fontes (PI9-)

Titu...... Suplentes

Alberto Silva
Mário Martins
1va~

Affonso C8margo Costa'Ferreira
Chico da PrIncesa Lael Varella
Laura Carneiro Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen PhiJemon Rodrigues

Bloco (PMDBJPSDJPSLJPS)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 v•.

Presidente: Mário Martins (PMDB)
1I! VICEl-Presk!ente: AlbeIIo Silva (PMDB)
2!! VIC8-Presidente:
3l! VlcEt-Presldente: LeOnidas CrIstino (PSDB)
Relator:

TItulares SuplenteS

Bloco (PFLIPTB)

GilneyVtana
Ivan Valente

Alzjra Ewerton
CarlOs Airton
José Egydio

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Finno de castro

1 vaga

PDT

PT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Corauci Sobrinho
E1iseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Ara6jo

Bloco (PMDBlPSDlPSUPSC)
Henrique Eduardo Alves

2vagás

Matheus SChmidt

PSB

1va~ &~a~ra

secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, SaIa 169-B
Telefones: 318-7061 e:318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
Ni 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
'TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E

DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PEc-4OI95 Autor: M8rqulnho Chedld

Fernando Ferro
Sandra StarJing

Mendonça Fdho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

COPttISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERI., PAReCER À
PF\OP.OSTkDE"EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ni 22 DI:-1"5, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposlçio: PEC-22J95 Autor: JOM Ja..,.

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
11! VICEl-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
2lI VICEl-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
31! VICEl-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares SUplentes

Bloco (PFIHTB)

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abí-Ackel

Koyu lha
Nelson Marchezan
PauloFeijó
1 vaga

João Almeida
Roberto VaIadão
TeM Bezerra



PMDB

Abelardo LupIon
A1c1ir Cabral
Augusto Viveiros
carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezoode (PPB)
Lael Varella

PDT
Eurípedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (pSDB) Silvio Abreu

Bloco (PUPSDIPSC)

BloCo (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota Adelsoo Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: SelViço de Comissõàs Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ni 57,
DE 1995, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO·
(VOTO FACULTATIVO)

Proposlçio: PEC-67J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 VICe-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
2!! Vtce-Presidente: José de Abreu (PSDB)
3!' VICe-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Um (PFL)

Titu...... SUplentes

Bloco (PFUPTB)

JoséEgydio

Marta SupIicy
Milton Mendes

1 vaga

Júlio César
Maria VaJadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Mário Negromonte
Nélson Otoch

Sebastião Ma,deI~

PT

De Velasco

FeuRosa
2 vagas

Aracely de Paula
Benedito de Ura
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Felipe Mendes Benedito Guimarães
Gerson Peres Osvaldo Reis
Luiz Buaiz 1 vaga

PSDB

Aécio Neves RávioAms
Nelson Marchezan Paulo Mourão
Rommel Feijó 1 vaga

PT

João FassareIla 2 vagas
João Paulo

PDT
Matheus SchmIdt Coriolano Sales

PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga

&oonmm~M&mHelooa~~deOliveira

Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- 8aIa 169-B
Telefones: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ni 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POUCIAL·

Proposição: PEC-46191 Autor: H6110 Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vtce-Presidente: José Rezende (PPB)
2!! Vtce-Presidoote:
3!' VIce-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titu...... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Mutilo Pinheiro
Paulo Heslander

. 1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Mauro LopesHélio Rosas Pinheiro Landim

Noel de Oliveira 4 vagas Orcino GonçaJves

sandro MabeI 1 vaga

2 vagas PPB

PPB A1zira Ewerton (PSDB)

Fausto Martelo AJcione Athayde Benedito Guimarães

JairBolsonaro Jarbas Lima Gerson Peres

Laprovita VieIra Rogério SUva (PFL) PSDB
VaIdomIro Meger (PFL) 2 vagas José de Abreu
WeIson Gasparini (PSDB) Vicente Arruda

PSDB PT
Adelson Ribeiro Herculano Anghinetti (PPB) João Fassarella

Darcfsio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

3 vagas

Celso Russomanno
1vaga

João PaUlo



Sandra Starling 1 vaga Femanclo Ferro

PDT Luiz Mainardi

Matheus Schmidt Coriolano Sales
Bloco (PLJPSDJPSC) JoséMauricio

Eujácio Simões 1 vaga 1 vaga

Bloco (PSBlPMN)

Luciano Zica
Teima de Souza

PDT

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NIl
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O I~POSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS ÚQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO, E

. DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
ProposIçio: PEe-B1195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Car10s Coutinho (PFL)
111 VICe-Presidente:
21' VICe-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 VICe-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

SUplentes

Eujáclo Simões

Gerson Peres
2 vagas

Ricardo Heráclio

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
, 2 vagas

PSB

PP8

PMDB

Pedro Valadares

ElcIone Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Bloco (PÀ.IPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

Francisco Horta

,Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Rairm,Jndo santos (PFL)

PCdoB

Haroldo Lima Socorro Gomes

Secretária: AngeIa Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, PROFERIR

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DI;: MARAJÓ)

Proposlçio: PEc-84J91 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
·,.1 li VICe-Presidente:
21' VICe-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 VICe-Presidente:
Relatora: EIcione BarbaJho

TItulares

João Pizzolatli
Roberto Campos

3 vagas

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Uma Netto
Murila Pinheiro

Wemer Wanderer
2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4vàgaS

PPB

PMDB

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Basílio Viftani
SaJatiel carvalho
3 vagas

PSDB

Antônio Feijão
Leõnidas Cristino
Mário Negromonte
PauloFeijó
1 vaga

PSDB

PT

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

PT

Paulo Rocha
1 vaga

PDT

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

Carlos santana João Coser WoIney Queiroz Wilson Braga



AntônIo dos santos
Átila Uns

BenedIto de Lira
João Iensen (PPS)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

PT

Coriolano SaJes
Matheus Schmidt

DaniIo de Castro
Luiz Piauhylino

PauloFeijó
Wilson Braga

PDT

PPB

PSDB

PMDB

DjaIma de Almeida César
Hélio Rosas

Marcos Uma
Mário Martins

Nair Xavier Lobo
1 vaga

'PCdoB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO-, ,
POSTA DE EMENDA À CQNSTITUIÇÃO N2 96,

DE 1992, QUE -INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO-

Proposlçio: PEC-8&I'92 Autor: ~Io Bicudo
• outros

Nelson Otoch
Renato Johnsson
VIC9I1te Arruda
Zulaiê Cobra

Augusto Farias
Ibrahim Abj-AckeI
Jair Soares
Jarbas Uma
Prisco VIana

João Magalhães
José Luiz CIerot
Roberto VaJadão
Wagner Rossi
2 vagas

ênioBacci
Silvio Abreu

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
1li Vice-Preslden1e: Roberlo Valadão (PMDB)
2lI Vice-Presidente:
3lI Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPS)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

TItu.... Suplentes

. Bloco (PFUPTB)
Alvaro Gaudêncio NetO .
Cláudio Cajado
Corauci SobrInho
Jairo C8n1eiro
PaeslaRdim
VICOOte Cascione
1 vaga

José Genofno
Mareei.:> Dada
Milton Mendes

Fátima Pelaes
·OIávio Rocha
5aIomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

NanSouza
Robem Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

RaInundo santos
ZlIa Bezerra

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

PDT

PT

PSDB

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
VaIdomlro Meger

Cunha Lima
Francisco Sitva
Lamartine PoseIta .

Bloco (PFIJPTB)

Bloco (PMDBIPSDtPSL)

Bloco (PPBIPL)

Adelson 5aIvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Adelson S8/vadi)r (PMDB) 1 vaga

Bloco (PLJPSQ/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063f7555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROfeRIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NR
89-A, DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL- (NOMERO DE VEREADORES)

ProposIçio: PEC-IM5 Autor: NIciM Ribeiro

Presidente: Adelson 5aIvador (PMDB)
111 VICe-Presidente: Bosco França (PMN)
2lI Vice-Presidente: Cunha Lima (PPS)
3lI Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
RelatOr:

TItu....

Luiz Mainardi
1 vaga

NIcias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

1 vaga Luiz Durão Aldo Arantes Harok:lo Lima

De VelascoPSB

Alexandre Cardoso

Secretário: SfMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11. Sala 169-8
Telefones: 318-706517052

1 vaga

Bloco (PUPSOIPSC)

Frandsco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

SecretárIa: Marlene Nassit
Local: Serv. Com. Especiais _lAnexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706777066 .



PMDS

Luiz Fernando (PSOB)
OIávio Rocha (PSOB)

1 vaga

COMISSÃq ESPECI~L .

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE ÉMENDA À CONSTITUiÇÃO

Ni128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALfNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO EEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGÓ~ - ODONTÓLOGO)
Proposfçio: PEC-12BJ95 Autor: Nlclas RIbeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 Vtee-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2ll Vtee-Presldente: Adylson Motta (PPB)
311 V.ce-Presidente: Jovair Arantes (PSOB)
Relator: Paulo Rltze! (PMOB)

titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Antônio Brasil (PMOB)
111 viC&PreSid8nte: Jair BoIsÕnaro '(PPB)
2ll Vtee-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
311 VIce-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSOB) ".

Tltul.....

Bloco (PfL.nITB)

A1ceste Almeida (PPB)
salomão cha (PSOB)
Vic Pires Franco
1 vagá-

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé MestrInho

PPB

Suplenta

Átila Uns
Hilário Coimbra
Murllo Pinheiro

1 vaga

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
RoIand Lavigne
Vanessa Felippe

AntOnIo Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Carlos Airton,
Jair BoIsonarO
Valdenor Guedes

PSDB

Benedito Gi:limarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Bloco (PMDBJPSDlPSL/PSC)

Confúclo Moura
lvandro Cunha Uma

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Robério Araújo (PPB)
Tuga AngenÜni

Gilney VIIUla
1 vaga

PT

Sebastião Madeira '
1 vaga

Ivan Valente
Marta Supicy

Secretária: Ana Ciara Serejo
Local; Serv..s:om. Especlais- Anexo U. Saia 169-B
Te1ef6nes: 318-706317066

. I

':. COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE 'EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO ~1 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)

ProtJo-lçio: PEC-133J92 Autor: Nlclas Ribeiro
.. AroIdo Cedraz

Jaime Fernandes

Glovanni Queiroz

PDT

Bloco (PFlJPTB)

Elton RohneIt

1 vaga

Adauto Pereira
Antônio Geraldo

Bloco (PLIPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PS8IPMN)

flaquel capiberibe Gervásio OlIveira

Secretária: EdIa eathelros
Local: Serv. Especiais - MexD 11-8aIa'169-8
Telefol;Ies: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA" CONSTITUiÇÃO

Ni155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÃ'GRAFO 11 DO

ARTIGO 53 DA CONSTlTUIÇ~OFEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposiçio: PEC-1!i5$3 A~: Cldlnha campos
Presidente: VICente C8scione (PTB)
111 VICe-Presidente: AJoYsio Nunes Ferr~ (PM9B)
2ll VIce-Presidente: Vte:ente Arruda (PSPB)
31! Vlqe-Presidente: Prisco VI8Il8 (PPB) "
Relàtor: Ibrahim Abi·AckeI (PPB)

titulares Suplentes

Eduardo Jorge
Humberto Costa

carlos cardinal

Gonzaga Patriota

JoséEgydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

PT

Antônio Feijão
Amon Bezerra
OIávio Rocha

PDT

PSB

PSDB

Arlindo Chinaglia
WaldomIro F"lOI'avante

cec;Cooha
Jovair Arantes
NiciasRibeiro

Aylson MoIta
AIceste Almeida
Jofran Frejat

Renan kurtz '

Nilson Gibson



Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga AdeIson Salvador (PMDB)

PCdoB

JairoAzi Luiz Braga
Vicente-Cascione Philemon Rodrig~

Wilson Cunha ~ Cruz (PSDB)
2 vagas Ursicino Queiroz

1 vaga

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araújo
GDvanFreire João Natal
lvandro Cunha Uma Jorge Wilson (PPB)
José Luiz CIerot José Priante
Luiz Fernando (PSOB) Nicias Ribeiro (PSOB)
1 vaga Wagner Rossi

PPB

Costa Ferreira (PFL) Adylson Motta
DoIores Nunes Mário de Oliveira
Gerson Peres Roberto BaJestra
Ibrahim Abi-Ackel Talvane Albuquerque (PFL)
Prisco VI8Ila WeIson Gasparini (PSOB)

PSDB

DaniIo de Castro Ezídio Pinheiro
Aobério Araújo (PPB) João Leão
VIC8l1te Arruda Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga 1 vaga

PT

Hélio Bicudo Fernando Ferro
Marcelo Déda José Machado
1 vaga PedroWllsoo

PDT

Cidinha Campos Magno Bacelar (PFL)
Silvio Abreu RenanKurtz

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
111 VIC8-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)

, 211 VIC8-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMOB)

-TItulares SuplentM

Bloco (PFLJPTB)

Aldo Arantes Haroldo Lima

Carlos Magno
JairoAzl
Laura CarneIro
Marcos Vinicius
Roberto Jefferson
Ursícino Queiroz
Vanessa Felíppe

Armando AbRio
ConfúcIo MOura
Darcísio Perondi
José Plnotti
S8raiva Felipe
1 vaga

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (pPS)

C8clCunha
Jovair Arantes
Osrnênio Pereira
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Claudio Chaves
DuRioPisaneschl

Fátima Pelaes (PSOB)
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

PMDB
Aníbal Gomes

EJcione Bf1rbaIho
RitaC8mata

3 vagas

Alcione Ath&yd8
Fausto MlpJello

TaJvane Albuquerque (~FL)

2vQQas

PSDB

B.sá
Pimentel Gom&s

RobérIo Araújo (PPB)
Sebastião Madei~

PT

Arlindo Chinagl/a
Mal1a Suplicy,

1 vaga

Secretária: Marlene Nassif
local: Serv. Com. Especiais, AnexJJ li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Serafim V~zon

Vicente André Gomes

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7063f7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nt 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREV~

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NrVEL DA
UNIÃq, ESTADOS E MU,NIC[PIOS PA~ MANU
TENÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBUCAS fl-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"
Proposlçio: PEC-169193 Autores: Eduardo Jorge

• Waldir Pires

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

Agnelo Queiroz

Bloco (r.tJPSDJPSC)

Bloco (PSBIPMN)

PCdqB

Pedro canedo

Jandira FeghaJi



A1ceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

Suplentes

Carlos Nelson
Fernando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

SaOdro MabeI

Jaime Fernandes
João cartos Bacelar

José cart~ Vieira
JoSé Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

A1zira Ewérton (PSDB)
Luciano Castro (PSOB)

, I
MárcioAei~ Moreira

Márjo cavallazzj
Prisco Viana

TItula....

PPB

. PMDB

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair BoIsonaro
Roberto campos
VadãoGomes

Aloysio Nunes Feri'elra
Bcion. BarbaIho
GeddeI Vieira lima
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira FraÍlco

BlOco (PFI.JP1'B)
Hugo Roc;Irigue8 da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paeslandim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicen~Cascione

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMDSlPSD/PSlJPSC)
DalCfsio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ri1zel
Marquinho Chedid Roberto PauUno

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA ÓE.EMENDA À CONSmUlçÃO
N2 1'69-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS·

Proposlçio: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: DalCfsio Perondi (PMDB)
111 VICe-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
2!l VICe-Presidente: José Teles (PPB)
3!' VICe-Presidente: Antonio carlos Panntlnzio (PSOB)
Relator:

TItu...... SUplentes

Bloco (PFlJPTB)

Bloco (PPBJPL) PSDB

PCdoB

AgneIo Queiroz Aldo Arantes

SecrstáQa: Rejane S. Marques
Local: Sefv. Com. esP~' - Anexo li. Salas 169-8
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A 'PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO N2175,

DE 1995, QUE -ALTERA O CAPftuLO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL·

Proposlçio: PEC-17519,5

PT

1 vaga

Nilson Gibson

A1exàndre santos
João Leão

Marconi Perillo
Rommel Feijó

Fernando Zuppo
SRvioAbreu

Ivan Valente
',I Miguel Rossetto

Waldomiro FIOravante

Autor: Poder Executivo

Bloco (PSBlPMN)

Bloeo (PLIPSDIPSC)

Eujácio SiI;nóes

Alexandre Cardoso

Euripedes Miranda
Matheus:Schimidt

PQT

AntOnIo carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
RaImundo Gomes de Matos
Roberto Brant

Marcelo Dada
Maria Laura
Teima de Souza

José Teles VaIdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB
AntOnio carlos Pannunzio Arthur Virgílio
2 vagas Celso Russomanno

1 vaga
PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo lJlden Santiago

PDT
José Maurício Matheus Schmidt

PS8
Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Rlho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11. Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOStA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO .173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPfTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBUCA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
". DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GE~IS

E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO

Proposlç60: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João MelIão Neto (PFL)
111 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2!l VICe-Presidente:
3!' VICe-Presidente: Vadão Gomes (PPS)
Relator: Moreira Franco (PMOB)



Suplentn

AnivaIdo Vale
AmaIdo Faria de Sá

Renato Johnsson

RilaCamata
2 vagas

Elton RohneIt
Jonival LIJC88

José Mendonça Bezerra
1 vaga

PPB

PMOB

.BI~ (PFLIPTB)

Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECEF\ À .
PRopoSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

t(2188-A, DI; 1994, QUE -ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 71 AO ARTIGO 81 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APUCADAS,
ATAAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

·A SERVIDORES MIlITARES-
Proposlçio:- PEC-18MM Autor: Z8ire Ruwtde

Presidente: Ary Kara (PMOB)
1ll VICEl-Presi~:FIobbrto VaJadão (PMOB)
2lI VICEl-President9: Tuga Angemmi (PSOB)
3!l VICEl-Preslderite: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

TItu....

AryKara
EIcione Barbaiho
Roberto Valadão

Augusto Nardes
Jair BoCsonaro
haga

Alberto GoIdman
Fernando Torres

Silvio Torres
YedaCruslus

Felipe Mendes
Fetter Júnior
FlávIo Derzi

VadãoGomes
1 vaga

Suplentes

Antônio Brasil
EdInhoBez

Hélio Rosas
UdiaOuinan

Paulo Lustosa
Rubens Cosac

Be1iilho Rosad!:> .
Jaime Fernandes

Júlio César
Luiz Braga

Osmir Lima
Osório Adriano
Osvaldo BioIchl

PSDB

PPB

EnIvaIdo Ribeiro
Joio PizzoIatti
Laprovita Vieira
Paudemey AveIno
Renato Johnsson

Pre8ldente: Jurancfyr PaixAo (PMOB)
111 Vice-Preeidente:'
2!1 Vice-PresIden18:
3lIVice-PresIdente: Joio PIzzoIatII (PFl)
Relatt Musaa Demes (PFL)

TIbi.....

PMDB

BenimGama
Biseu Resende
Félix Mendonça
MussaDemes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rtbem Medina

BIoco~).

Ant6nIo do Valle
Carlos Nelson
José Luiz CIerot
José Priante
Jurandyr Paixão
Lurs Roberto Ponte

FIl1IlO de Castro
Luciario Castro
Luiz Carlos Hmy
Roberto Brant

PT PSDB

MarIa da Conceição Tavares
VAnia dos Santl8
1 vaga

José Machado Tuga Angerami
Miguel Rossetto 1 vaga
Paulo Bernardo

FeuRosa
Roberto Brant

PT
POT

AIrtoo Dipp
Ma1heus Schmidt

GilneyViana
Fernando Lopes José Pimentel
Fernando Zuppo

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson

Bloco (PI.JPSDt4PSC)

Pedro Canedo
Eurípedes Miranda

Eujácio Simões

PDT
Silvio Abreu

Bloco (PSBJPIIN)
RIcardo HerácIlo 1 vaga Eujácio Simões

Bloco (PLJPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

PCdoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda 1 vaga Raquel Caplber1Jlle

SecretárIa: Marlene Na8lIIf
Local: Serv. Com. EspeciaIs- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

Secretário: SlMo Sousa da Silva
Local: SeN. Com. Especiais, Anexo 11, Salas 169-6
Telefones: 318-7061n062



COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,

NO PRAZ.O DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nt 320, DE 1996,
QUE "ACRESCENTA AÚNEA "D"

AO INCISO II DO ARTIGO 105
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

ProposIçio: PEc-32Qf96 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
1ll VICe-Presidente: WeIson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Uma (PFL)

mula.... Suplentes

PfL

Titulares

Abelardo L:upion
Maria VaJadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
VlCElllte C8sci0ne
Werner Wanderer

Antônio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Si/as Brasileiro
Simara Ellery

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Elton RÓhneIt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José ElOfba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

OeVelasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro MabeI

2 vagas

Bloco (PMDB,PSD,PSl)

Dejanclir DaI~uaIe DjaJma de AJmeida César
Djalma de Alrneida César Silvio PesSoa
Rubens Cosac Simara EUe~·.

PSDB

EIton'R~

Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Uma

Antônio Carlos Pannuozio
Rommel Feijó
Welson Gasparini

Affonso camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilrnar Rocha

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

~edito Domingos
Darci Coelho
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leilão
Valdenor Guedes

Antônio Feijão
Celso Russomanno
JoséAnibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Bloco (PPBIPL)

Cunha lima
HugoBiehl

Jorge Tadeu Mudaleri
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Elias Murad
LeOnidas Cristino

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda

PT

Fernando Zuppo
JoanaDarc
Luciano Zica

BloIco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

PPB

Chico Vtgilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Silvio Abreu

POT

Jaques Wagner
João Coser

José Genofno

Matheus Schmidt

Vicente Cascione Chico da Princesa

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: P.,Ec.338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
1ll VICe-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2ll VICe-Presidente: VaJdenor Guedes (PPB)
3ll VICe-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

PCdoB

Haroldo Uma AldO Rebelo

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11', Sala 169·B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PEC N2 37o-A,
DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA.DAS UNIVERSIDADES)

Proposlçio: PEe-37~ Autor: Poder Executivo

Presidente:
1ll VICe-Presidente: Emerson 0Jav0 Pires (PMDB)
2ll Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
3ll VICe-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Urna

PTB

Darci Coelho
2 Ifllgas Gonzaga Patriota

PSB

NilSon Gibson



Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Bloco (PFLIPTB)
Ablardo Lupion Expedito Júnior
Carlos Mellas Luciano Pizzatto
José Rocha Nelson Marquezelli
Paulo Cordeiro Silvemani Santos

Bloco (PMDBIPSDIPSlJPSC)

José Luiz Clerot Fernando Diniz
Luis Roberto Ponte Pinheiro Landim
Simara Ellery Roberto Valadão

BlIoco (PPBIPL)

TItulares

Betlnl)o RóSádo
Claudio cajado
Osvaldo BioIchi
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Urna
1 vaga

José Luiz C1erot
UdiaQuinan
MarlaEMra
Maurfcio Requião
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

Suplentes

Ademir Cunha
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Jonival Lucas

José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Edinho Araújo
Marquinho Chedid

Ronaldo Perim
Sandro MabeI

2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Luiz Buaiz
5 vagas

PSDB

TItulares

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo Dada
Milton Mendes

Fernando Ribas Carli

PSDB

PT

P.D1'

Suplentes

Basilio ViHani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

Danilo de Castro
José Thomaz Nonõ

Vicente Arruda

Chico Vigilante
1 vaga

Silvio Abreu

PCdoB

Ricardo Gornyde 1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC Nll
407196, QUE ALTERA A REQAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

ProposIçio: PEe-t07196 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
111 VICe-Presidente: José Rocha (PFL)
3l! VICe-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
3l! VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

PSB

João CoIaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais.- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA.\ PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NIl449, DE 1997, QUE "A'rTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E.72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N21, DE 1.~

(FUNDO DE E$TABILI.ZAÇÃO.FISCAL)

Proposlçio: PEe-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)'
111 VICe-Presidente: Roberto Valadi:\o (PMDB)
22 VICe-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3l! VICe-Presidente: Eríiv~ Ribeiro (PPS)
Relatora: Veda Crusi~ (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

FeuRosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio
Roberto Santos

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Sevel'iano Alves

Gervasio Oliveira

PT

PDT

PSB

Alexandre Santos
FlávioArns

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Sérgio Carneiro

1 vaga

A1exandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pízzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

A1ceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade



Aníbal Gomes
Fernando Dinir
Hélio RoSaS '
MariaEMra
Roberto VaJadão
Sandro Mabel

Bloco (PMDBf PSDI PSL)

JurandYr paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
RobsonTuma

Wilson Cignachi

PSDB

José Rocha
~úliô'César

Roberto Pessoa

Paulo Lustosa
. Simara ElIery
. 1 vaga

Betlnho Rosado
Cláudio Cajado

. LuIz~

PMDB

Pinheifo Landim
2 vaga

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
BasRio Villani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de castro

Raimundo Gomes de Matos
SíMoTorres

Enivaklo Aibeiro
Felipe Mendes
SérglbNaya

PPB

José Unhares
Marconi PerHlo (PSDB)

Moacyr Andrade

Glownni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Telma de Souza

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Fernando Zuppo
tnácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossetto

João Leão'
Nicias Ribeiro

IvanVa:en~

1 vaga

Ceci Cunha.
Mário Negromonte

PT

AlcideS Modesto
José Pimentel

PP8 PDT
Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
RomeI Anízio

PTB

Gerson Peres
Lamart/ne Posella

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra

Luiz Durão

Eujácio Simões

1 vaga

Bloco (PIJPSDIP9C)

EItonRohnelt .

Bloco (PSIWMN)

Eujácio Simões Luiz Buaiz

Secretária: Rejane Marques
Local: Seiv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBUCOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECUf,lSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Br.''lCO França

:Ademir Cunha
Benito Gama
Car10s Alberto (PSOB)
Manoel Castro

Presidente: Miro Teixeira (POT)
111 VICe-Presidente: Sandro MabeI (PMDB) ,

"2lI VICe-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
3lI V.ce..Presidente: Célia Mendes'(PFL)
Relator: Car10s A1lJ.erto (PSOB»

TItula.... SupJen..

Bloco (PFlHI~J.

~ GaudêncioNeto
Car10s Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Chico da Princesa 1 vaga

Secretária: Anà. Clára Serejo
L.oa:t Salv. Cc:m~.'-:\ k'BJC n, Sela1E&B

Gonzaga Patriota Telefones: 318-755!?17063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA'A ANAlISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

PL

PSB

Alexandre Cardoso

José Borba

Presidente:"José Rocha (PFL)
111 VICe-Presidente: Júlio César (PFL)
2lI VICe-Presidente: João Leão (PSDB)
3lI VIce-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSbB)

Albérico Filho
-LuiQ Roberto Ponte'
SaÕdro Mabel

PMDB

Paulo Lustosa
2 vagas

TItulares SupJ8ntes PPB

Bloco (PFLJPTB)

Jairo Azi

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva

Adauto Pereira José Rezende

Cleonâncio Fonseca
2 vagas



PSDB

Domingos Leonelli
. José Anib8l

PT

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

PDT

Miro Teixeira

José Egydio

Antônio Balhmann
Roberto Brant Leonidas Crlslino

Mario Negromonte
YedaCrusius

carfos Santana 2 vaga(s)
Jair MeneguelU

Carlos santana
João Coser

Fernando Zuppo Teima de Souza

PSDB

PT

KOyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2 vaga(s)

Arlindo ctlinaglia
2vaga(s)

Bloco (PlNSDIPSC)

1Yaga
Miro Teixeira

Pedro canedo

PDT

PSSB
José Maurrcio

PCdoB

Socorro Gomes JarKfi.ra FeghaI

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE'lEI
N21.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Pedro Valadares

Proposição: PL 1:i51195 Autora: Marta ~upllcy

Presidente: Mflria ~Jvira (PMDB)
111 VICe-Presidente: lindberg ~arias (PCdoB)'
2ll VICe-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
3ll VICe-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

TItulares' SuPlenteS

Bloco (PFlJPT8)

Femando~

Magno BaCelar
Ursicíno Queiroz

1 vaga

Iberê Ferreira
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra

Gervasio OliveiraBloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755511063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIA PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI 846, DE 1995,
DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE "REGULAMENTA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARIGO 118 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

PoraposIçio: PL 084CW5 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
111 VICe-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
2ll VIce-Presidente: Fausto Martello (PPB)
3!1 VICe-PresIdente: Leonldas Crislíno (PSDB)Relator: José Car
los AJeIuia (PFL)

TItu.... Suplentes

Bloco PFLJPT8

Bloco PMDBJPSDIPSL
AmaIdo Faria de Sá

Herculano AnghInettI
Wagner ~us1iano

Osmânio pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

PSOB
Celso Russomanno
Salvador Zirnbaldi
Tuga Angemml

Bloco (PM.DBIPSD/PSL)

UndbergF~ ,(PCdoB) Fernando Gabeira (pv)
Maria Elvira Udia Quinan
1 vaga 1 vaga

,BIQCO (PP8I1'L)

A1zl1li Ewerton (PSDB),
Jorge Wilson
1 vagaAntonio Brasil

Zalre Rezende
, 4vagas

EllseuMoura
João lesa0 (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

Alberto SIva
GenesIo Bernardino
João Thome Mestrlnho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Bloco PPB,IPL

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fatiar Junior
Francisco SIva
Jair8olsonaro

Cunha lima Jair Meneguelli
Eujacio Simões Nilrnário Miranda
João Pizzolatli

LàprovIta VIeira
. Ushltaro Kamia Sérgio Carneiro

PT

PDT

José G9n0íno
Marta SupIicy

VlC8f1te André Gomes



PSB

Fernando Lyra Raquel capiberibe

Secretária: Maria'Helena C. de Oliveira
Local; ~!V"Coln: Esp.'':;' Allêxo li. Sala 169-B
Telefones: 318.-68741706617067

,COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
Nt 1.159195, QUE •ALTERA DISPOSmVos DA

LEI N2 6.354/76, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI NlI 8.672/93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS EDÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS·, E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI Nt 2.437196 E PROJETO DE LEI NlI 3.633197
Proposlçio: PL nt' 1.159J95 Autor: Arlindo Chlnaglla

Presidente: Germano Rigotto (PMOB)
111 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2!1 VICe-Presiden1e: RomeI Mízjo (PPB)
3lI VICe-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: AntOnio Geraldo (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Carlos Magno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicirlo QueIroz
VaIdomiro Meger

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

,
Pedro Canedo Welinton Fagundes

Secretária:~Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-68741318-7052 '

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PFJOFERIR

PARECER AO PROJETO DE LEI N21.673,
DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO

NACIONAL DE OBRAS CONTRA
A SECA - DNOCS - A DOAR ~ ESTADOS,

MUNIC(PIOS E OUTRAS ENTIDADES
PÚBUCAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA·

ProposIçio: PL 1.873ISMS Autor: roo- Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
111 Vice-Presiden1e: Roberto Pesaoa (PFL)
2!1 Vice-Presiden1e: Paulo Lusto8a (PMOB)
3lI VICe-Presidente: José PImentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

TItula.... SUpIentM

PFL

Jair Soares
2,vagas

AJvaro Ribeiro

GeciCunha
Joio Faustlno

Luiz P1auhylno
MárcIa Marinho
Roberto 8antoI
Vicente 'Arruda

Joio Henrtque
Pinheiro landim
Robem Paulno

3 vagas

Haroldo lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Dada

VICente Cascione

Adauto Pereira
AntOnio doI8antoI

Iberê Ferreira
Osvaldo Coelho

TaIvane Albuquerque
Wilson CUnha

PSB

PL

PTB

PSDB

LeopÓIdo Bessone

Alexandre cardoso

Élloco (PMDB, PSD, PSL)
lvaridro Cunha Uma
José Aldemir
Paulo Lustosa
8araiva Felipe"
Silvio Pessoa
1 vaga

Alcides Modesto' ,
CprioIano SaIes
Fernando Ferro
Inácio Arruda

Adelson Ribeiro,
B..Sá" '
CiPriano Corrêiá
João leão
LeOnidas Cristino '
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, PDT, PCdO'S)

Nelson Meurer
PedroYves
.Romel Anízlo

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César

, Mussa Demes
~rtop~

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Adhemar de Barros Filho
Amaldo Faria de Sá

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Naroio Rodrigues
PauloFeIjó

RaImundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PPB

Carlos Nelson
Freire Júnior

Maurício Requião
SaraIva,Felipe

2vagag

PSDB

Daroísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
S8ndro MabeI
Sílvio Pessoa

AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Aécio de Borba
Eurico Miranda

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus VICeI1te
Renato Johnsson
Ronaldo cezar CoelhO
Wilson Campos

Carlos santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
8everiano Alves



José Pimentel WoIney Queiroz Bloco (PTJPDTJPCdoB)

ArI Magallães
Enivaldo Ribeiro
José Li1hares
José Teles
Wagner do Nascimento

PPB

5 vagas
Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra StaJ1ing
SiMoAbreu

PPB

Haroldo Urna
JÓãoPaulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
8ecretárIa: EcIa Bispo
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N2 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE -ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS-
(ELEiÇÕES DE 1998)

ProposIçio: PL 2.695/97 Autor: Ecllnho Araújo

Presidente: Mendonça Rlho (PFL)
111 VIce-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
2!l VIce-Presidente: Roberto santos (PSOB)
3!l VIce-Presidente: Padre Roque (PT)
Relatlr: Carlos ApoIinário (PMDB)

TItu...... Suplentes

PFL

Bloco (PMosn:»sDIPSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Alho
PedroYves

Robson Tt.ma
Z8lre Rezende

1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECJ,~I_

DESTINADA A APRECIAR O PRC ;éTO DE LEI
Nll 3.633197, DO PODER EXECUTIVO,

QUE -INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS-

Proposlçio: PL 3.633197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1li VICe-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2!l VIce-Presidente: RomeI Anízio (PPB)
3!l VICe-Presidente: Sandra Star1ing (PT)
Relator: Antõnlo Geraldo (PFL)

TItu~ne Sup~ntes

PFL

JoséJanene
4 vagas

Luiz Buaiz

Israel Pinheiro

Adroaldo Streck
Marconi PerlIIo

Freire Júnior
Saraiva Felpa

4 vagas

Carlos Magno
JoséEgydio
Júlio Casar

Murilo Pinheiro
UrsIcino Queiroz

1 vaga

Pedro Valadares

PL

PSB

PTB

PSOB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Ademir Lucas
Jovair Arantes

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabei
Sílvio Pessoa

AntOnio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins I

José Rocha
Vanessa Felippe

Fernando Lyra

Valdemar CosIa Neto

Leopoldo Bessone

Benedito-Domingos
Bonifáclo-~ Andrada
Gerson Peres
Laprovita"(teira
Prisco VIan8.

Arlindo Vargas

ÁJvaro Gaudênio Neto
OsmIr Urna

SameyF"dho
VakIomiro Meger

Vilmar Rocha
1 vaga

Adelson Ribeiro
AdemIr Lucas

Cipriano Corteia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

PTB

PSOB

Affonso camargo
Benedito de Ura
Coraucl Sobrinho
Mendonça Alhol
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Philemon RodrIgues

Jayme santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto santos
SiMoTorres

Carlos ApoIinário
Edlnho Araújo
Fernando Dlniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga



SecretárIa: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-68741318·7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO"

Proposlçio: PL-3.710193 Autor: Poder executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
1Q VICe-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
ZJ VICe-Presidente:
3l! VICe-Presidente: Pedro Henry (PSOB)
Rela1or: Ary Kara (PMOB)

TItula.... Suplentes

Bloco (PF!JPTB)

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Carlos santana Aldo Rebelo
Jaques Wagner ArIingo Chinaglia
Ricardo Gomyde Fernando Lopes
sandra Starling Jair MeneguelU
8everiano Alves João Paulo

PPB

Aécio de Borba ArnaJdo Faria de Sá
Eurico Miranda 4 vagas
Nelson Meurer
PedroYves
RomeI Anízio

PTB
Leópo!do ,Bessone Vicente Cascione

PSB
Alexandre Cardoso ÁJvaro Ribeiro

PL

Pedro Canedo Wélinton Fagundes

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Bloco (PPBIPL)

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

José Rocha
Laura Carneiro

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

Carlos santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Nilson Gibson

Fernando Zuppo

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
f'aulo Feijó

Simão Sessirn

Cleonâncio Fonseca
Cunha Bueno

'CünhaUma
José Rezende
Pedro Canedo

PT

PSB

POT

PSOB

Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvemani santos
Ursicino Qujeiroz
Vanessa Felippe

RenanKurtz

Arlindo Chinaglia
Gilney Vl&')a
Paulo Bernardo

Gonzaga Patriota

Antônio Feijão
Jovair Arantes
LeOnidas Cristino
Mário Negrornonte
Pedro Henry

João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiél Carvalho
WÉÍlintoJÍ Fagundes
Wigberto Tartuce

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
. LocaI:.Serv. Com. Especiais, Anfxo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESP,f=CIAL

DESTINADA A APRECIAR.. E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRO(BE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATÀMENTO DE

DETERMINADAS DÓ~NÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICO-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURo-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS .DE SAÚDE"

Proposlçio: PL-4.425194 AUtor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)'
1Q VICe-Presidente: Talvane A1~uerque (P'FL)
~ VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
i3l' VICe-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMOB)

TItulares Suplentes

1:)loco (PFUPTB)

Antônio dos santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

hIeIson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário MartinS'
Max Rosenmann
1 vaga

JartIas Lima

Aldir Cabral
Carlos Alberto Csmpista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêá
ZHaBezerra

Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson campos



Bloco (PPBIPL)

Suplentes

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

Bloco (PFUPTB)

TItulares

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo BioIchi
Raul Belém

3!l VICEl-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo BioIchi (PTB)Bloco (PMDlWSD/PSL)

Germano Rigotto
José A1demir

José Luiz Clerot
Marcos Vinicius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

Darcísio·Perondi
GénésiO Bernardino
José Pinotli
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Cunha Bueno
Herculano Anghlnettl
José Egydio
José Unhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrada

Nilton Baiano

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu MudaIen (PPB)
José Luiz Clerot

PMDB

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar GoIdoni

PPB
PSDB

Antõnlo GaJ10s Pannunzio
~Cunha

Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

PT

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Rommel Feij6
Tuga Angerami

Ibrahim Abi-Ack9Í'
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

,PSOB

Herculano Anghinettl (PPB)
Nelson Otoch

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

PDT

VIcente André Gomes

PSB

Ricardo Heráclio

PCdoB

Agnelo Queiroz

Jaques Wagner PT
Sandra Starling Milton Mendes Miguel Rossetto

Sérgio Arouca (PPS) Sandra Starling WaldomIro FIOravante

~DT

Fernando Ribas carli Eurfpedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PlJPSD/PSC)
Gonzaga Patriota De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

~B

Jandira Feghali Aldo Arantes Aldo Rebelo

secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI NII 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALêNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposlçio: PL nl' 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2!l VICe-Presidente:

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318·687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNAI;)A' A APRECIAR E PROFERIR
PARECER ~O PROJETO DE LEI Ni 5.430,

DE 1990; QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS

Proposição: PL 543Of9O Autor: senado Federal

Presidente: Raberto Brant (PSDB)
2!l VICe-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
311 VICe-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:



TItulares

PFL

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Uma
Paes Landim
PalAo Gouvea
VIC Pires Franco

Bloco (PIIDB, PSD, PSL)

Carlos Nelson
H8lll18S Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSDB

SuplentM

AntOnio Geraldo
AntOnio Ueno

Augusto VMKI08
Cláudio Chaves
Robem Fontes

ZiIaBezena

Edinho AraIÍjO
José Luiz CIerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Relator: João AJmeida (PMDB)

TItulares

Bloco (PfIJPTB)

AraceIy de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)

. Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo GoOvea
VIC8llte CascIone

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSOB)
Roberto Valadão
2 vagas

SuplentM

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pednnho Abrão
Ricardo Berros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurrcio Requião
Tetê Bezerra

2~ga

Arnaldo Madeira
Domingos LeoneIti
Mareus Vicente
Octávio Elfsio
Pimentel Gomes
Roberto Brant

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Femando Torres
FeuRosa

F1ávloAms
LElOnidas Crlstlno

Marconi Perillo
1 vaga

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
JoséJanene
Prleco Viarti
RomeI Anfzio

AmaIdo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

Chico Vigilante
Jandira FeghaJi
José Genofno
Marta Suplicy
Severiano Alves

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wtgberto Tartuce

PPB

PTB

Luiz Durão
Lt.iz Mak1ardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde
VaIdecl Oliveira

AmaIdo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

PSDB

FeuRosa
Jayme santana
Roberto santos
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
sandra Starling

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feij6
2 vagas

José GenoIno
Padre Roque

Waldoiniro FIoravante

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv.lCom. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7066f7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS·REFORMAS .
POLfACAS, DEVENDO PROPOR,DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS Aj..TERAÇÔES NA
CONSmUlçAO FEDERAL

Presidente: Mendonça FlIho (PFL)
1g VICe-Presidente: AraceIy de Paula (PFL)
2!1 VICe-Presidente: Jayme santana (PSOB)
3l! VICe-Presidente: Alzira Ewerton (PSOB)

Bloco (PIJPSI:Wsç)

Valdemar Costa NEm Marqt.inho Chedid

Secretária: Brooilde Livlero~ de Moraes
Local: Serv. Com. EspeciaIs-Anexo li, f?aIa 169-B
Telefones: 318-7067/6874

Rodrigues Palma José Borba

Coriolano Sales
':Matheus Sctvnidt

Fernando Lyra

Aldo Arantes

PDT

Bloco (PSBIPIIN)

PCdoB

EnioBacci
Eurrpedes Miranda

Pedro Valadares

Haroldo Uma



.PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Madene~
Local: Serv Com, Especlais-MeXO li, Sala 169-8

Secretário: Srtvío Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Mexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFERêNCIA

MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 VICe-Presidente: Fátima PeIaes (PSOB)
2l! Vice-Presidente: Marta Suplicy (-PT)
32 Vice-Presidente: Colores Nunes ,(PPa)
Relatora: Marilu Guinarães (PFL) .

Ttltulares Suplentes

PFL

Etevalda Grassi de Menezes

AIcione Atha~
Arnaldo Faria de'Sá
A1zira Ewerton '
Colores Nunes·
Herculuano Anghinetti.

5 vagas

José CoImbra

P1B

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia C1bilis Viana
sandra Starling

. Socorro Gomes

PSDB

Bloco (PTIPOTIPCdo8)

Tuga~

Vanessa Felippe
Veda CrtJsius

3 vagas

PPB

eaI10s Magno
CláUdio Chaves

Costa Ferreira
Euler Ribeiro ,
Iberê Ferreira

Vanessa Felippe

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Nair xavier Lobo
Ped~Novais

Simara·Ellery
'Svagas

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria vaJadáo
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra •

Darclsio Perondi
Elcione Barbálho
Regina Uno
Rita Camata~

Tetê Bezerra
1 vaga

ceci Cunha
Dalila Figueiree:b
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Jandira Feghali ~
Marta Suplicy .
Sérgio ,Carneiro
Teima de Souza

COMISSÃO ESPECIÀL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA, - .

QUE VERSAM SOBRE MATÉijlAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2l! VICe-Presidente: Marconl Perillo (PSDB)
32 VICe-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PFlIPTB)

Benito Gama Augusto Viveiros
Félix Mendonça Car10s Melles
Manoel Castro Jonival Lucas
Ney Lopes José Coimbra
Paes Landim Uma Netto
Saulo Queiroz Osório Adriano
Vilmar Rocha Roberto Pessoa

PMOB

EdinhoBez Antônio do Valle
Germano Rigotto LuIs Roberto Ponte
Gonzaga Mota Marcos Uma
Pedro Novais Paulo RilZeI
SUas Brasileiro 2 vagas
1 vaga

PPB

Delfim Netto Cunha Bueno
Fetter Júnior Herculano Anghinetti
JoséJanene Laprovita Vieira
Júlio Redecker Márcio Reinaldo Moreira
Osmar Leitão Roberto campos

PSDB

Finna de Castro Antônio Feijão
Luiz carlos Hauly Fernando Torres
Marconl Perillo Octávio Ellsio
YedaCrusius 1 vaga

PT

José Pimentel João Coser
Luiz Gushiken Maria Conceição Tavares
Vênio dos Santos Nedson Micheleti

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes Paulo Bemardo (PT)

Bloco (PL/PSD/PSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso Ricardo Heráclio

I
PCdoB

Ségio Miranda Mlton Temer (PT)



Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo li, SI. 169-6
Telefones: 318-7067/6874

Luiz Buaiz

Suplentes

PL

PFL~

COMISSÃO ESPECIAL
COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horla (PFL)

TItulares

Pedro Canedo

Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTfNAOA'A"EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURA,NÇA PÚBLICA NO PArS, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
111 VICe-Pr~ente: Carlos Melles (PFL)
2lI VICe-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
3lI VICe-Presidente: Hélio Bicudo'(pn
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Benedito de Ura
Carlos Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreira

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto PeSsoa
Vanessa Felippe

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bornhausen
Sarney Filho

Uma Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer
I

Bloco PMDB, PSD, PSI.i

AntOnio do Valle
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas BrasIleiro
1 vaga

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orcino Gonçalves
Valdir CoIatto

Zaire Rezende
1 vaga

Gennano Rigotto
2 vagas

José Aníbal
Nelson Marchezan
OCtávio Elísio

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

PSDB

Amon Bezerra
Feu Rosa'

José Thomaz'Nonô

José Teles
Ushitaro Kamia

1 vaga

Bloco PT, PDl. PCdoB

Geraldo Pastana
Haroldo Uma

Maria da Conceição Tavares

PPB

COMISSÃO EXTERNA
DESnNADA A APURAR DENÚNCIAS

DE EXI'LPRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
ILEGAL DE PLANTAS E

MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA
Presidente: SocQfro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: bontúeio Moura (PMDB)
Relator: AntOnio fleijão (PSDS)

Aldo Rebelo
carlos Cardinal
Lui~ Gushiken,,'

An";Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker'

PTB

Arlindo Vargas.. Paulo Cordeiro

Secretárlo: Mário Brausio Coutinho
Local: Serv. d8"Corn. Especiais - 'Anexo 11- Sala 169-B
T,~efónes: 31 B:-.7066n067

Adhemar de Barros Fdho
Jarbas Uma

João Pizzolatti
VadãoGomes

W1gberto Tartuce

Nelson MarquezelK

Nilson Gibson

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo GreenhaJgh

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

Dalila Figueiredo
Paulo Feijó

Renato Johnsson
RobertO Rocha

PPB

PSB

PTB

PSDB

Amon Bezerra
FeuRosa
Jovalr Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
ZuIalê Cobra

Gonzaga PatrIota

Adylson Motta
Carlos Airton
JairBolsonaro
Jorge W11aon
Mário C8vIIIazzf

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde



AntOnio Feijão Alzira Ewerton . .
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, PCdoB

GiIney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus SChmidt

PPB

SUplentes

Luiz Fernando (PSDB)

Osmir Uma (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)

Socorro Gomes (PCdoB)

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR,
NOPERfoDO

DE 17-10-96 A 30-6-97,
A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS
E EXTENSAS

PORÇÕES DE
TERRAS BRASILEIRAS

'POR GRUPOS ASIÁTICOS

Coordenador: GillleY Viana (PT)

AntOnio Brasil (PMDB)

Fernando Gabeira (Pv)

Gervásio OliVeira (PSB)

Gilney VIana {PT)

Luciano Pizzatto (PFL)

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

TItu....

AntOnio Brasil (PMOB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo S8b6la (PT)
João FassareIIa (PT)

Secretário: Mário Drauslo Coutinho
Local: Serv. Com. Éspeciais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho

Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B

Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ONuS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS CONDI

ÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE DESESTATI
ZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E DOCUMEN-
TOS DISPONfvEIS NA CENTRAL DE INFORMA-·

ÇÓES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
·SALA DE INFORMAÇÕES"

PropoeIçio: Autor: Presidência

1 vaga

carlos Airton .
Luís Barbosa

SUplentes

Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro

Pinheiro Landim
Regina Uno

Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Fdho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

PTB

PSDB

Confúcio Moura
José Priante

Bloco PMDB, PSD, PSL

PFL

TItular..

Francisco Rodrigues
VIC Pires Franeó

JoãoTota
VaIdenor Guedes

José Coimbra

S9cretár1a: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo ComIssões Espec. - Anexo li, 8aIa 169-B
Telefones: 318-7067n052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado cartos Alberto (PSOB)
AmIdo C9draz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Símara EUery (PUDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José MarIa Aguiar de castro
8erviço de Conissões EspecIais - Anem I, Sala 169-8
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDfGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: S8mey Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

S9cretár1a: Edla Calheiros Bispo
S9rviço de Comissões Espaciais ~ 11, Sala 169-J;l



CÂMARA DOS DEPUTADOS _
CENTRO DE DOCUMENTACÃO E INFORMAÇAO

Coordenação de PublicaçõeS

PUBLICAÇÕES À VENDA (*)

A Mulher no
Mundo do
Trabalho - Em
busca da
igualdade, 1996
Autor: Comissão
Trabalho, Admin. e
Serviço Público

R$1,50

Constituição
Federal, 1996
Emendas de 1/92
a 15/96

R$6,OO

Legislação
Interna, Vol. X,
1996

Semproço

o Brasil Visto do
Rio Grande do Sul
-vol. 4
Autor: Comissão
de Finanças e
Tributação,
1996

R$1,50

Seminário sobre
Violência, Drogas
e Porte de Armas 
1996
Autor: Comissão
de Defesa
Nacional

• R$6,OO

Agricultura e
Sociedade: uma
abordagem a partir I
do Parlamento,
1996
Autor: Com. de
Agricultura e
Política Rural

R$ 2,00

. CPI destinada a
investigar
irregularidades na
fabricação de
medicamentos,
1996
Autor: CPI
medicamentos

R$1,50

o Brasil Visto da
Bahia -vol. 1
Autor: .Comissão
de Finanças e
TributaÇão,
1996

R$1,50

Perfis
Parlamentares - n°
45 - Roberto
Morena"
1996
Autor: Francisco
Inácio de Almeida

R$6,OO

Solidariedade à
Luta pela
Independência do
Povo do
Timor-Leste, 1996
Autor. Aldo
Arantes

R$1,OO

o caso Vale do
Jequitinhonha:
audiências
públicas,
1996
Autor: Comissão
Fiscalização e
Controle

R$ 3,00

Debate
Econômico:
Audiências
públicas 1995, vol.
11,
1996
Autor: Comissão
de Fiscalização
Financeira e
Controle

R$8,OO

o Brasil Visto do
"Ceará - vol. 2
I.\utor. Comissão
qe Finanças e
Tributação,
1996

R$1,50

p.rocesso
Legislativo:
éontribuição ao

. debate,
1996
Autor: Régís
Fernandes de
Oliveira

R$3,OO

Tribunal
Internacional:
Julgamento dos
massàcres de
Eldorado do
Carajás e
Corumbiara, 1997
Autor: Comissão
de Díreitos
Humanos

R$3,OO

Anais do Forum de
Debates - Reforma
Tributária, 1997

Autor.
Comissão de
Fínançase
Tributação

R$4,OO

Homenagem ao
Arcebispo de São
Paulo Dom Paulo
Evaristo Ams,
1996

Autor: Hélio
Bicudo

'tUi,50

o Brasil Visto de "
Pernambuco - vol.
3
Autor: Comissão
de Finanças e
Tributaçáo,
1996

R$1,50

Relatório Anual:
março de 1995 a
janeiro de 1996
Autor: Comissão
de Direitos
Humanos, 1996

R$1,OO

Um ano de'luta
pela vida·:
Relatório Anual de
1996

Autor: Comissão
de Direitos
Humanos

Sem preço

'Locais (je venda: Bancas de Revistas do subsolo do Ed. Principal e Térreo do Anello IV da Câmara dos
Deputados, telefones 318-6477 e 318-7271

Coordenaçlio de Publicações - Anexo 1- 23° andar - Telefone: 318-6865



CÂMARA DOS DEeUTADOS _
CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMAÇAO

Coordenação de Publicações

NOVOS TíTULOS (*)

A Mulher no
Mundo do
Trabalho: Em
busca da
igualdade -1996

Autor: Comissão. de
Trabalho, Admln.' e
Serviço Público

R$1,50

Regimento Interno
da CO. - 48 edição

1997

R$10,OO

Solidariedade à
Luta pela
Independência,do
Povo do
Timor-Leste - 1996

Autor: Aldo Arantes

R$1,OO

Perfis
Parlamentares - nD

45 - Roberto
Morena - 1996

Introd.: Francisco
Inácio de Almeida

R$8,OO

Regulamentação e
Fiscalização
Profissional - 1997

Autor: Comissão de
Trabalho, de
AdministraçlJo e "
Serviço PúbliCo

R$4,OO

Tribunal
Internacional:
Julgamento dos
massacres de '
Eldorado do
Carajáse
Corumbiara - 1997
Autor: Comissão de
Direitos Humanos

R$3,OO

Previdência
Social: O SUS e a
Companhia Vale
do Rio Doce
1997

Autor: Comissão de
Fiscalização e
Controle

R$4,eJ!)

Relatório Anual:
março de 1995 a
janeiro de 1996

Autor: Comissão de
,Direitos Humanos

R$1.00

Um ano de luta
"pela vida:
Relatório Anual de
1996-1991

Autor: Comissão de
Direitos Humanos

RS~OO

Processo
Legislativa:
contribuição ao
debate -
1996

Âutor: Ri1gis
Frimandesde
OIiveira'~

Seminárío 'Sobre
Violêr.1cia, -Drogas
e Porte dé Armas 
'1996.

Autor: comisSão de
Defesa fliációnal

R$6.00

·Locais de venda:

Informaç6es:

Bancas de Revistas do subsolo do Ed. Principal e Térreo do An~ico IV da Câmara dos
Deputados, telefones 318-6477 e 318-7271

Coordenação de Publicações - Anexo I - 23° andar - Telefone: 318-6865



"'III:::::::'~ Subsecretaria de Ediçõ~s-Técnicasdo Senado Federal
o,. Via N-2, Unidade de Apoio 11I. Praça dos Tres Poderes. CEP 70.165-900. Brasília, DF. .

-r:~nes: (061) 311-357513576/3579. Fax: (061) 311-4258. E·Mail: ssetec@adrnass.senado.gov.br

Publicações
Constituição da República Federativa do Brasil de'1988 (R$ 5,00). Texto Constitucional
de 5/outl1988 com as alterações introduzidas pelas ECs n2 1 a 15 e ECRs n2 1 a 6.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988- Quadro Comparativo (R$15,PO).
Constituição de 1988, atualizada em 1995, comparada às Constituições de 1946 e 1967 e
à EC n2 1 de 1969. Contém quadro comparativo, tabela de correspondênCia dos artigos
comparados e índice. '

Direitos Humanos - Declarações de Direitos e Garantias (R$ 10,00) - José Vicente
dos Santos (pesq. e índice). Dispositivos constitucionais que abordam os direitos e
garantias fundamentais do homem, na Constituição de \1ários países, inclusive na Carta
Magna do Brasil.

Estatuto da Criança e do Adolescente (R$ 4,00). Lei n2 8.Q69/90, de acordo com as
alterações dadas pela Lei n2 8.241/91; legislação correlata e índice.

Guia das Eleições de 1996 e Suplemento (R$ 10,00). Guia: .Le~sn2 9.096/95 e 9.1 QO/95,
Resoluções do TSE n2 19.380/95, 19.382/95 e 19.406/95'. Suplemento: Resoluções
do TSE n2 19.509 e 19.516/96.

Levantamento e Reedições de Medidas Provisórias (R$ 5,00) - Subsecretaria de
Análise do Senado Federal. Registro das MP.s editadas durante os ~ anos :que" se
sucederam à criação deste dispositivo legal, tabelá seqüencial de edições qas MPs,
assinal~ndo critérios de edições anteriores, reedições com alteração de texto e de
transformação em lei, catálogo temático das MPs e referências bibliográficas.

Licitações, Concessões e Permissões na Administração Pública (R$4,OO). Leis n2

8.666/93; 8.883/94; ,8.987/95, dispositivos da Constituição Federal sobre a. matéria e
legislação correlata. Indices temáticos das Leis n2 8.666/93 e 8.987/95.

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis e Legislação Cor;;plementar
(R$ 4,00). Dispõe sobre o regime jurídico dC?~ servidores públicos civis da"União, das
autarqui~s e das fundações públicas federais ~ l~g;~lação complementar



·<* Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
"" Via N-2. Unidade de Apoio 111. Preça dos Três Poderes. CEP 70165-900. Brasília. DF.

Revista de Informação Legislativa
Nl! 133 - jan./mar. 1997

Leia neste número:
Carlos Frederico Marés de Souza Filho - O Direito Cons- sobre Direito do Mar de 1982 e os organismos interna-
titucional e as lacunas da lei. cionais por ela criados. .
semlra Adler Vaisencher e Angela Simões de Farias - Silvio Dobrowolskl- Crime de oniissão de recolhimento
Júri popular: algumas possibilidades de condenação ou de impostos e de contribuições: aspectos constitucionais.
absoMçáo. Kitla Magalhães Arruda - A responsabilidade do juiz e
Cláudio Roberto C. B. Brandão - A importância da a garantij3 de independência.
conceituação da antijuridícídade para a compreensão da A. Machado Paupério - Os irracionais de nossa
essência do crime. democraeia 111.
Osvaldo Rodrigues de Souza - Reflexões sobre os Fernando Braga - Conservadorismo: liberalismo eFiOcíal-
institutos da transposição e transformação de cargos democracia: um estudo çje direito polí~co.. .
públicos. Álvaro Melo Filho - Resolução sobre passe: irraciona-
Ricardo Antônio Lucas Camargo - O direito ao Iidades e injuridicidades. . . .
desenvolvimento. a sociedade ocidental e a sociedade Fabiano André de Souza Mendonça - Democracia e
tribal no caso brasileiro. legalidade datributação na ConstitUição Federal de 1988.
Cârmen Lúcia Antunes Rocha - Sobre a súmula Fernando Cunha Júnior - Suspensão condicional do
vinculante. processo. Homicídio. Omistão de socorro.
Sérgio Sérvulo da Cunha - Conflito possessório e posi- Paulo José Leite Farias - Mutação constitUcional judicial
tivi&mo ético. O agente público em face da decisão legal. como mec"lnismo de adequ~ção da Constituição
Antônio Carlos Moraes Lessa - Instabilidade e Econômica à.realidade econômica,
mudanças: os condicionamentos históricos da política Maria Coell Simões Pires - Reforma administr~a:
externa brasileira sob Geisel (1974-1979). reflexões sob a perspectiva polítiçÇl-filosófica,
Marçal JustenFlIho, Egon Bockmann Moreira e Jarbas Maranhão..,O Estad~taAgamemnonMagalhães:
Eduardo Talaminl- Sobre a hipoteca judiciária. a Lei Antitrusté e a Conferência do Clube Militar.•
:nrr:::::a~alla~Buccl- Politicas públicas e direito Roberto Freitas Filho - A "flexibilização· da legalidade

Guilherme S;!va Barbosa Fregapanl _ Formas nas práticas conciliatórias na
l

Justiça do Tra?aJho, :.
lIItefnatlvas des~ão de conflitos e a Lei dos Juizados Nurla Belloso Martín - Comunidades Europeas, Uni'ón
Especiais Civeis. Europea y Justicia çomunitaria. .' . .
MarciUoToscanoFranca Flho-AAlemanha eo Estado Francisco Eug1ênlp M. Arcanjo - Convenção sobre
de Direito: apontamentos de teoria constitucional Diversidade Biológica e Projeto de Lei do Senado nO
comparada. . 306/95: soberania,' propriedade e acesso aos recursos

carlos David S. Aaria Reis - A matematizactio do Dlr.ito VitogenérticROoSlf' L.aubé _ A Previdência no âmbito municipal.e .. origens da Parte Geral do Direito Civil. .
Jete Jane Floratl - A Convençáo das Nact6es Unidas ·CIaUdIa de Rezencje ~.de A"raújo - Extrafiscalidade.

" '

IOrgiO:

i Unidade:

! Endereço:

I CEP:

i Fones:

Cidade:

DESTINATÁRIO

UF: Pais:

Fax:

II
!!

n

. Outru IntC)r, ~çõe' " fones: 311-35151351613519. r: .. '(: 311 .... ~58. E-MaU: ssetec@adma55.senad~.g51.v.br



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
Via N-2, Unid~de de Apoi~ 111. Praça dos Três Poderes. CEP 70165-900•.Brasíl~!I.t pF.

CO/ROM Legislação Brasileira
1997

Quarta edição

Co-edição SDINF/SSANUPRODASEN

• Todas as nonnas de hierarquia superior a decreto-executivo editadas eh~e o
ano de 1946 e 31 de janeiro de 1997.

• Para cada norma apresentada, é fornecida a lista de normas editadas
posterionnente a ela e que a alteraram. .

• Os textos integrais das nonnas editadas a partir de 1987 passaram a ,estar
disponíveis nesta edição.

• As demais nonnas são apresentadas em documentos-resumo, acompanhadas
de informações suficientes paraque seja localizado o documento em ur:na coleção .
de leis.

• Esta quarta edição do CD-ROM Legislação Brasileira ainda inclui o banco de .
dados BBD (Biblioteca Brasileira de Direito), composto do acervo de. informações
jurídicas descritivas (qoutrina) originadas das coleções de 17 bibliotecas que
participam da Rede SABI, de Bibliotecas.

Valor Unitário: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
Despesas Postais: R$ 5,00 (cinco reais) para.cada CC, ..

O pedido deverá ser acompanhado de origir:tal do recibo de depósito a crédito
do FUNDASEN, Caixa Econõmiea Federal, Agência 0005, conta n2 950.056-8,
operação 006.

Preencha o cupom abaixo e envie-nos h9je mesmo,
c. juntamente com o original do recibo de.. depósito.
~- --------------------7,------------'-

--Solicite nosso catálogo pelos telefones: (061) 311-3575,'j311-3576 e 311-3579.
Fax: (061) 311-4258. E-Mail: ssetec@admass.sehado.gov.br



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 376 PÁGINAS


	D002100001
	D002100002
	D002100003
	D002100004
	D002100005
	D002100006
	D002100007
	D002100008
	D002100009
	D002100010
	D002100011
	D002100012
	D002100013
	D002100014
	D002100015
	D002100016
	D002100017
	D002100018
	D002100019
	D002100020
	D002100021
	D002100022
	D002100023
	D002100024
	D002100025
	D002100026
	D002100027
	D002100028
	D002100029
	D002100030
	D002100031
	D002100032
	D002100033
	D002100034
	D002100035
	D002100036
	D002100037
	D002100038
	D002100039
	D002100040
	D002100041
	D002100042
	D002100043
	D002100044
	D002100045
	D002100046
	D002100047
	D002100048
	D002100049
	D002100050
	D002100051
	D002100052
	D002100053
	D002100054
	D002100055
	D002100056
	D002100057
	D002100058
	D002100059
	D002100060
	D002100061
	D002100062
	D002100063
	D002100064
	D002100065
	D002100066
	D002100067
	D002100068
	D002100069
	D002100070
	D002100071
	D002100072
	D002100073
	D002100074
	D002100075
	D002100076
	D002100077
	D002100078
	D002100079
	D002100080
	D002100081
	D002100082
	D002100083
	D002100084
	D002100085
	D002100086
	D002100087
	D002100088
	D002100089
	D002100090
	D002100091
	D002100092
	D002100093
	D002100094
	D002100095
	D002100096
	D002100097
	D002100098
	D002100099
	D002100100
	D002100101
	D002100102
	D002100103
	D002100104
	D002100105
	D002100106
	D002100107
	D002100108
	D002100109
	D002100110
	D002100111
	D002100112
	D002100113
	D002100114
	D002100115
	D002100116
	D002100117
	D002100118
	D002100119
	D002100120
	D002100121
	D002100122
	D002100123
	D002100124
	D002100125
	D002100126
	D002100127
	D002100128
	D002100129
	D002100130
	D002100131
	D002100132
	D002100133
	D002100134
	D002100135
	D002100136
	D002100137
	D002100138
	D002100139
	D002100140
	D002100141
	D002100142
	D002100143
	D002100144
	D002100145
	D002100146
	D002100147
	D002100148
	D002100149
	D002100150
	D002100151
	D002100152
	D002100153
	D002100154
	D002100155
	D002100156
	D002100157
	D002100158
	D002100159
	D002100160
	D002100161
	D002100162
	D002100163
	D002100164
	D002100165
	D002100166
	D002100167
	D002100168
	D002100169
	D002100170
	D002100171
	D002100172
	D002100173
	D002100174
	D002100175
	D002100176
	D002100177
	D002100178
	D002100179
	D002100180
	D002100181
	D002100182
	D002100183
	D002100184
	D002100185
	D002100186
	D002100187
	D002100188
	D002100189
	D002100190
	D002100191
	D002100192
	D002100193
	D002100194
	D002100195
	D002100196
	D002100197
	D002100198
	D002100199
	D002100200
	D002100201
	D002100202
	D002100203
	D002100204
	D002100205
	D002100206
	D002100207
	D002100208
	D002100209
	D002100210
	D002100211
	D002100212
	D002100213
	D002100214
	D002100215
	D002100216
	D002100217
	D002100218
	D002100219
	D002100220
	D002100221
	D002100222
	D002100223
	D002100224
	D002100225
	D002100226
	D002100227
	D002100228
	D002100229
	D002100230
	D002100231
	D002100232
	D002100233
	D002100234
	D002100235
	D002100236
	D002100237
	D002100238
	D002100239
	D002100240
	D002100241
	D002100242
	D002100243
	D002100244
	D002100245
	D002100246
	D002100247
	D002100248
	D002100249
	D002100250
	D002100251
	D002100252
	D002100253
	D002100254
	D002100255
	D002100256
	D002100257
	D002100258
	D002100259
	D002100260
	D002100261
	D002100262
	D002100263
	D002100264
	D002100265
	D002100266
	D002100267
	D002100268
	D002100269
	D002100270
	D002100271
	D002100272
	D002100273
	D002100274
	D002100275
	D002100276
	D002100277
	D002100278
	D002100279
	D002100280
	D002100281
	D002100282
	D002100283
	D002100284
	D002100285
	D002100286
	D002100287
	D002100288
	D002100289
	D002100290
	D002100291
	D002100292
	D002100293
	D002100294
	D002100295
	D002100296
	D002100297
	D002100298
	D002100299
	D002100300
	D002100301
	D002100302
	D002100303
	D002100304
	D002100305
	D002100306
	D002100307
	D002100308
	D002100309
	D002100310
	D002100311
	D002100312
	D002100313
	D002100314
	D002100315
	D002100316
	D002100317
	D002100318
	D002100319
	D002100320
	D002100321
	D002100322
	D002100323
	D002100324
	D002100325
	D002100326
	D002100327
	D002100328
	D002100329
	D002100330
	D002100331
	D002100332
	D002100333
	D002100334
	D002100335
	D002100336
	D002100337
	D002100338
	D002100339
	D002100340
	D002100341
	D002100342
	D002100343
	D002100344
	D002100345
	D002100346
	D002100347
	D002100348
	D002100349
	D002100350
	D002100351
	D002100352
	D002100353
	D002100354
	D002100355
	D002100356
	D002100357
	D002100358
	D002100359
	D002100360
	D002100361
	D002100362
	D002100363
	D002100364
	D002100365
	D002100366
	D002100367
	D002100368
	D002100369
	D002100370
	D002100371
	D002100372
	D002100373
	D002100374
	D002100375

